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  البحثمستخلص 

  
  األبعاد الفلسفية والتقنية في الخزف المعاصر
  واالستفادة منھا في مجال التربية الفنية

  

أھميته من كونه لبنة    يتناول البحث الجانب التقني والفلسفي الذي يستمد 

المختلفة  الفنية وأنشطته  في بناء الجانب التعليمي بشكل عام في جميع مجاالته 

لثانويةالتي تقدم للطالب ف استعانت ،ي مرحلته ا األنشطة إلى أھداف  وتستند ھذه 

لفنية والتي  األنشطة والمجاالت ا مجال الخزف إلى ھذه  الباحثة في إسناد  بھا 

مبتكرة تعتمد على  أعمال  أنھا تسھم بدورھا في تنمية المھارات إلنتاج  تفترض 

ً من  التربوية التحليل والتأمل للطبيعة وإعادة الصياغة والذي يمثل جزءا األھداف 

شخصيته وتعدل من سلوكه الرؤية المتكاملة التي تشكل  الدارس من    .التي تمكن 

األھداف وضعت   لباحثة فروضھا التي تحقق ھذه األھداف من خالل  ولھذه  ا

دراستھا الحالية من خالل ستة فصول تشتمل على التعريف بالبحث والتعرض 

التشكيل  لبعض المفاھيم الفلسفية وأھم المصادر الفكرية واالستفادة من تقنيات 

الحريق  الخزفي وبعض طرق  لبنة في تدريس .. ومعالجة السطح  الستخدامھا 

الخزافين المعاصرين بالوصف .. لخزف مجال ا كما تعرضت لمختارات من أعمال 

لباحثة .. لرؤية معاصرة معينةوالتحليل الستخدامھا كنماذج ووسائل  ا ثم قامت 

إنتاجھا االستفادة من ھذه التحليالت في عمل تطبيقات من  ثم  ،بالتدليل على مدى 

لبا إنتاج الطا بتطبيقات أخرى من   ً أيضا ت بشكل قبلي وبعدي دللت على ذلك 

االستفادة    .ما توصي به بينتالتي ثم قامت باستخراج نتائجھا .. إلظھار مدى 



 أ 

  شكر وتقدير
  

  
  

سيدنا محمد رسول اإلنسانية ، والصالة والسالم على  رب العالمينالحمد   
  . صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين 

  
دي ، كما أشكر اللة عز وجل الذي وفقني وأعانني إلنجاز ھذا البحث  اشكر وال

الفاضل لدعمه  وإلى زوجيوفقھم هللا وأبنائي  فاضلين بدعائھم المستمر لي والدائم،ال
وي/  ةالدكتور ةي الفاضلتوأستاذ وإخوتي األعزاء،لي ، دائمال ود النب  الشال مھا محم
د تبالفضل والعرفان على ما منح اي أدين لھلتا رة ونق ار ني ال وأفك ه فع ه لي من توجي

وكل من  ير في إخراج ھذه الرسالة،بناء وتشجيع دائم متواصل الذي كان له األثر الكب
ي اعدتني ف ة س رة أو معلوم ائي فك ي إعط اھم ف راج س كر  إخ ا أش ث، كم ذا البح ھ

  . التي مكنتني من إجراء التجربة التطبيقية علي الطالبات )٢٩ث ( المدرسة

ة  ي كلي دريس ف ة ت اء وھيئ ن رؤس دريس م ة الت ل أعضاء ھيئ كر لك دم بالش ا أتق كم
ة  ة الفني ي والتربي اد المنزل ة لالقتص ة (التربي ة فني م تربي ات ) قس م الدراس ى قس وإل

دير  م مني التق ام وعون فلھ ي من مساعدة واھتم دماه ل ا ق دير لم العليا بالشكر والتق
  . والشكر 

م والمناقشة وأخيرا أتقدم بالشكر والت ة الحك قدير العميق للسادة األساتذة أعضاء لجن
  .علي تفضلھم بقبول مناقشة الرسالة 

رر      يم وأك أرجو أن يكون ھذا الجھد قد أسھم في إضافة لبنة جديدة في صرح التعل
  .  شكري  سبحانه وتعالى أوال وأخيرا واسأله التوفيق والسداد 

  
  
  
  
  

  البــــاحثـــة     



 ب 

  لمقدمةا        

  

ر  الفك ي  رات ف دثت تغي رين ح رن العش الق ن  رة م األخي نوات  الس ي  ف

فية،  الفلس ه  اتجاھات ةاإلنساني وفي  الحري بحت  أص د  ن  فق الف ائص  م خص ن أھ م

ذ ديث، ل اھدن لكالح ل ش ا رةأن  ز ىاألول فت رين تمي ادي والعش رن الح الق ن   تم

مثير   .باندفاع غير عادي وراء كل جديد وغريب 

د   رت لق زف  تغي الخ ال  مج ادت  ي س الت اھيم  المف ض  ابع ة مم ة طويل   حقب

ر ً  اأث ا د ا أبع ا  منھ ل  لك ة  لتعبيري ا ة  لفني ات ا االتجاھ ن  د م زف بالعدي ال الخ مج

وتقنية  الفنية. فلسفية  الي  فاألعمال  الح ر  العص ي  ً ف الخزفية التي أحرزت تقدما

ل ا واألساليب  المتعلقة بالشكغير تختص بالفكر  لتقنيات  مونتقليدية وا .. ل والمض

اال ي  رة ف ة الكبي لفني والت ا التح ل  ا جع المم دة  عم ي ولي رة ھ المعاص ة  الخزفي

للشكل والمضمون   .تركيب وفكر جديد يحمل فلسفة جديدة 

دة  آفاق جدي الخزف فتحت  مجال خامات  للتكنولوجيا المتطورة في  كما أن 

ث  ر وحي المعاص ن  للف دة  ً جدي ا ا قيم لين إ ل  ي تحم لك ي  والملمس وني  الل داع  لإلب

أتاحته من  أھمية بالغة بما  الخزف ذات  المعاصرة في  لتقنيات  الخامة وا أصبحت 

الخزف مجال  لھا حدود في  ليس    . استخدامات 

لب ا ت  د الحظ ي وق ة ف المتناول وعات  الموض ا أن  ال عملھ مج م  ة بحك احث

الخزفية  السطحوح  لبناء ومعالجات  التشكيل وا الخزف تنصب على كيفية  تدريس 

ام  اإلھتم ط دون  ي فق التقن ب  للجان ه  وظ وموج الطالبة تھتم بشكل ملح مما يجعل 

في الفلس ب  ة .. بالجان لفني ال ا األعم رح  دما تش رة عن ي حي ة ف لباحث ا ل  ا جع مم

ل الخ العم ه  إلي ل  ذي يمي في ال الفلس د  لبع ى ا إل ير  ا دون أن تش ا فني وتحللھ زفية 

اد  األبع ن  تفيد م ة أن تس لباحث ا لذلك حاولت  العمل  لتقنية في ذلك  ا الخزفي ودور 

لف ة سلا لفني ة ا ا الخزفي راء الرؤي ي ث ھم ف لتس ر  المعاص زف  لتقنية في الخ فية وا

  .للطالبات

ل ا ة  ي تنمي ھم ف ث يس البح ذا  ا أن ھ زف كم الخ ال  مج ي  ة ف لتعليمي ا ة  عملي

المملكة بشكل عام وطالبات    .لطالب 
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  :مقدمة 

ر    الفك ي  حة ف رات واض العشرين تغي القرن  األخيرة من  السنوات  لقد شھدت 

اتج ام اإلنساني وفي  اھتم ي  ر ف ادئ أث الفلسفية، كما كان النتشار بعض المب اھاته 

ار  اختي ي  ة ف ة كامل ان بحري ل فن عر ك ة، فش ام بالفردي رة باالھتم ك الفت انوا تل فن

ن  الف ائص  م خص ن أھ ي م ة ھ الحري ت  كان ذلك  ل ه،  ي تالئم الت ر  لتعبي ا ة  طريق

د ت رين ق ادي والعش رن الح ن الق األول م زء  د أن الج ذا نج دفاع الحديث، ل ز بان مي

مثير   .غير عادي وراء كل جديد وغريب 

ة    محاول ي  وي ف ر الق ون األث الفن مجال  الحادثة في  لقد كان لھذه التطورات 

رى  ا أث زمن مم ن ال ة م ة طويل الخزف حقب مجال  المفاھيم التي سادت  تغيير بعض 

فية  ً فلس ا د ا أبع ا  منھ ل  لك ة  لتعبيري ا ة  لفني ات ا االتجاھ ن  د م زف بالعدي ال الخ مج

ف  زف بمختل ال الخ مج ل إن  رى، ب كيلية األخ التش ون  الفن ي  ا ف ددة كم ة مح وتقني

ً بحياة الفرد ال اتصا أكثر  الفنية على مر العصور يعتبر  اإلنتاجية    .أنواعه من 

ى    إل زف أدى  الخ ة  كيلية وخاص التش ون  الفن ال  مج ي  ريع ف ر الس التغي إن 

ات واأل االتجاھ ك  ة تل ال معرف مج ي  ددة ف كالت متع ور مش تحدثة ظھ المس اليب  س

الخزف النوع من  لذلك  الفلسفية  األبعاد    .وتذوقھا للوقوف على 

الفا   الفكر  العم تص ب الي تخ الح ر  العص ي  ً ف دما رزت تق ي أح الت ة  الخزفي

المتعلقة بالشكل والمضمون  لتقنيات  لتقليدية وا ا والت .. واألساليب  التح ل  مما جع

المعاصرة  الخزفية  المنتجات  ھي وليدة تركيب وفكر جديد يحمل الفنية الكبيرة في 

للشكل والمضمون   .فلسفة جديدة 

دة    اق جدي آف ت  زف فتح ات الخ ال خام مج للتكنولوجيا المتطورة في  كما أن 

 ً ا ا قيم لين إ ل  ي تحم لك ي  والملمس وني  الل داع  فية لإلب ة وفلس ن  جمالي للف دة  جدي

أھمي الخزف ذات  المعاصرة في  لتقنيات  الخامة وا أصبحت  ة المعاصر وحيث  ة بالغ

الخزف مجال  لھا حدود في  ليس  استخدامات  أتاحته من    .)٧- ٧٥(بما 

إيرايك نيوتن    ي "ويرى  ن أن يعط طته يمك العمل الخزفي ھو الذي بواس أن 

ع  للمجتم افع  ون ن ا يك ه ربم ت نفس الوق ي  و ف ه وھ ان وذاتيت الفن ن  ه ع صورة حق

ً عن فائدته ونفعه فھو عمل ح الرغم من ذلك وفضال أنه على  ارز غير  ان ب له كي ي 

ة وذاتية قائمة  س قيم أو يعك ة  رة معين س نظ عاع يعك إش در  ة مص لذاتي ا فيه وھذه 

أو يعكس فلسفة من نوع خاص   .)٢-٢٦(تذوقية، 
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  :مشكلة البحث 

ى    زف تنصب عل دريس الخ ي ت ة ف المتناول وعات  الموض لباحثة أن  ا الحظت 
ة ت الطالب ل  ا يجع طح مم الس ات  اء ومعالج لبن كيل وا التش ة  وظ كيفي ملح كل  تم بش ھ

في الفلس ب  الجان ً عن  ا التقني بعيد للجانب  الد.. وموجه  ل  ا يجع رة امم ي حي ة ف رس
أعمالھا، فھي تنفذمن أمرھا  إلى  ھذة  عندما تحاول وصف  األعمال دون أن تشير 
الفلس د  ي البع الخزف ل  العم ه  إلي ل  ذي يمي ذلك في ال ه وك أو تحليل رحه  د ش دور عن
لتقنية في   .العمل تنفيذ ھذا ا

ي    ة ف لتقني فية وا الفلس اد  األبع ن  تفادة م االس ة  لباحث ا اول  وف تح ذلك س ل
لتسھم في إثراء الرؤيا  المعاصر  الخزفالخزف  مجال  لتقنية في  ا  الفلسفية بجاني 

  .للطالبات

  :فروض البحث 

  :تفترض الباحثة  

ي  - ١ ھم ف ن أن تس ر يمك المعاص زف  ة للخ لتقني فية وا الفلس اد  األبع ة  إن دراس
الجان للطالباتإثراء  الخزفية  الفنية  لألعمال  االبتكاري   .ب 

اك - ٢ لقب أن ھن ا ار  االختي ين  ائية ب إحص ة  روق ذات دالل ديف ي والبع ي  ل ف
للطالبات الخزفية  االختيار البعدي األعمال   .لصالح 

  :أھداف البحث 

ات  - ١ للطالب الفلسفية  اري إثراء الرؤيا  ب اإلبتك الل والجان ن خ ن م الكشف ع
الفلسفية في ا المعاصراألبعاد   .لخزف 

ي  - ٢ الخزف الفني  العمل  لتنفيذ  لتقنيات المالئمة  ا ذاستخالص  ي تنفي اعد ف  هيس
لتاكيد علي   .الخزفي فكرته ومضمونهوا

  :حدود البحث 

رين  - ١ المعاص زافين  ال الخ أعم ن  ة م لمجموع يف  ر وتوص يحص ل ف رةا   فت
القرن الحادي والعشرين مابين العشرين وبدايات  القرن   .أواخر 

ل - ٢ في  تحلي الفلس ب  الجان كل  ي تش ر والت المعاص زف  الخ ن  ارات م لمخت
أساسية أعمالھم قيمة   .والتعبيري في 

ي  - ٣ ة ف لتقني فية وا الفلس اد  األبع ن  تفيدة م مس ة  لباحث ا تجربة ذاتية تقوم بھا 
المعاصر إلبداع أعمال فنية  .الخزف 
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ة  - ٤ لفني ا ة  التربي ات  ع طالب ة م ات ميداني ة، ا(تطبيق لثانوي ا ة  ف المرحل لص
لثانوي ا لثاني   ).ا

  :أھمية البحث 

الفني الخزفي - ١ العمل  الفلسفية التي وراء  األنظار ألھمية الفكرة   .توجيه 

ة  - ٢ التربي ات  لطالب ة  الخزفي ال  األعم ي  اري ف ب االبتك الجان راء  ي إث ھم ف يس
لفنية  .ا

اتجاه فكري فلسفي - ٣ مبنية على  أعمال فنية خزفية   .إبداع 

  :أدوات البحث 

ة  - ١ تبيان لمعرف ة إس لتقني فية وا الفلس اد  االبع ال  مج ي  ات ف الطالب رات  خب
 .)١ملحق رقم (

تمارا - ٢ ين اس محكم ل  ن قب ت م ات قيم الطالب ال  يم ألعم ت تحك
 .)٢ملحق رقم(متخصصين

التجربة - ٣ لتقييم  إحصائية   .إختبارات 

  :منھجية البحث 

لباحثة المنھج اآلتي  ا البحث والتحقق من فروضه تتبع    :ولتحقيق أھداف 

الو - ١ نھج  زف الم ن الخ ارات م مخت ل  وتحلي ف  لوص ك  ي وذل والتحليل في  ص
 .المعاصر

ة  - ٢ لباحث ا اج  إنت ن  ة م ة ذاتي ة تجريبي ي دراس ل ف ي ويتمث التجريب نھج  الم
لفنية ا التربية  ميداني على طالبات  إلى تطبيق   .باإلضافة 

  :إجراءات البحث 

والتحليلي من خالل  - ١ الوصفي  لباحثة المنھج  ا  :تتبع 

الفلسفي  . أ البعد  الفنيمفھوم   .للعمل 

ا  . ب ر ودالالتھ المعاص زف  الخ ى  ة عل الحديث ة  لفني ات ا االتجاھ ر  أث
 .الفلسفية

للعمل الخزفي.ج الفلسفي  البعد  الحديثة وأثرھا على   .التكنولوجيا 



 -٥-

وعات .د الموض ار  اختي ي  في ف اه فلس اني كاتج اعي واإلنس االجتم دور   ال

المعاصرة  .الخزفية 

إلھام الخزاف والتي تعطي بع.ھـ لموضوعاتهمصادر   ً ا ً فلسفي ا  .د

رين تتضح  - ٢ المعاص زافين  ال الخ أعم ن  ارات م لمخت ل  جمع وتوصيف وتحلي

لتقنية الفلسفية وا األبعاد  أعمالھم   .في 

ة  - ٣ لباحث ا وم  تخالص وتق ي بإس تخدمة ف المس ات  لتقني ا م  ب أھ نيف وترتي تص
المعاصر ل  الخزف  للعم في  د فلس اء بع إعط ي  ً ف را ً كبي ا دورا لھ ان  والتي ك

 :من خالل

  الخارجي للعمل(الشكل  العامة   ).الھيئة 

 السطح  .معالجة 

 الحريق واألفران  .طرق 

 الزجاجي ونوعيته الطالء   .لون 

لباحثة بعمل تطبيقات فنية - ٤ ا إليه ذاتية تقوم   .تحاول تحقيق ما توصلت 

رأي  - ٥ تطالع لل اس رض  الفنية حيث يتم ع التربية  ميداني على طالبات  تطبيق 
ة الطالبي ة  التجرب ور  ول تص لوكية  ح ة والس العام داف  األھ ن  ه م ا تحوي بم

زمن  لتعليمية وال ا العلمي للبرنامج والمواد واألدوات والوسائل  والمحتوى 
ين  المحكم ن  ة م مجموع ى  ويم عل لتق ا لوب  دريس وأس للت دد  المح

 .المتخصصين

استطالع للرأي حول كل من  - ٦  :عرض 

 التجربة اختيار   .تصميم 

 ل الفني  لإلنتاج   .لطالباتتصميم بطاقة تقييم 

العينة وتسير كالتالي  - ٧ الطالبية على أفراد  التجربة   :تطبيق 

 اختيار قبلي. 

 الطالبية  .التجربة 

 اختيار بعدي. 
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يم  - ٨ لتقي ك  ين وذل محكم ى  رض عل دي وتع ي والبع القبل اج  اإلنت ع  تم تجمي ي
للطالبات  الفني  اإلنتاج   :أعمالھم من خالل بطاقة تقييم 

  ً ا ي ئ إحصا لبيانات وتحلل  ا  .تجمع 

 ل لتوا  .ياتصنتائج وا

  :مصطلحات البحث 

  :البعد الفلسفي للعمل الفني 

ن "   وع م داث ن إح ي  ھم ف ة تس فات جمالي ادة ص اب الم اكتس إلى  االتجاه  ھو 

ى  إل ة  ة ومتجھ لذاتي ا اعر  المش ن  دة ع مبتع ي  الفن ل  اھد والعم المش ين  ة ب العالق

ل ا ات  لتقني اليب وا األس الل  ن خ اھيم م اني والمف ة بالمع الخام ل  ة تحمي خاص

ة  االجتماعي ة  رتبط بالناحي م كل  يس بش ار واألحاس األفك يل  لتوص الفني  بالموضوع 

أنتجت فيه المرتبطة بالمجتمع التي    .)١١٢- ٧١("والسياسية 

ي    ه وتعن أعلى مراحل الفكر في  أنھا  أو  الفكر  ً من  ً خاصا الفلسفة نمطا تعني 

ا  ل م ا عم وم عليھ الفن الفكرة التي يق ك.. في  دت تل ا فس إذا م ت  ف أو ھش رة  الفك

الفني وفسد العمل    .ھش 

ى    م عل دار حك دير وإص اف وتق ي باكتش ذي يعن د ال لبع و ا في ھ الفلس فالبعد 

ل  العم وع  لموض ري  اريخ الفك لت ا ي  ن ف ي تكم ي والت الفن ل  العم رة  الحية فك ص

ي  ه ف ر عن لتعبي ل وا العم وع  موض ين  ل ب اد تكام إيج ى  إل للحاجة  استجابة  وتأصله 

ين جو وازن ب الت ار  ان إط الفن رض  ي تعت الت انية  واإلنس ة  االجتماعي اة  الحي ب  ان

الفني لعمله    .ويتخذھا كموضوعات 

ديكارت    ً كمن يظل "فيقول  ا لھو حق الفنان الذي يحيا ويعمل دون فلسفة  أن 

ا  ل م ة ك ذذ برؤي لتل ا ارن  ن أن يق ا، ال يمك اول أن يفتحھ ه ال يح ً عيني ا مغمض

ن معر ال م ذي ين ى ال ر، بالرض البص فه  ا يستكش ن ل ف  ي تنكش الت ياء  األش ة  ف

  .)٤٨- ٣٩("بالفلسفة

ي  الت يع  ل المواض تم بك في يھ الفلس ر  لتفكي ا ى  ائم عل لق ا ي  الفن ل  العم بح  ث أص حي

اإلنسان في مجتمع وفي حياته   .تعترض 
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  :الخزف 

الط"   ن  اذج م كيل نم وتش الحرارة ومكس لب ب المتص ين  الل ن ين  ة م ة بطبق
األنواع مختلفة  الزجاجي    .)٢٦- ٩٣("الطالء 

ي "   ران ف ل األف جھا داخ تم نض ة ي ات خاص طين ن  التشكيل م كما يعرف بأنه 
 ً ا ً ناعم طحا س كل  الش ى  في عل ة تض ة زجاجي ى بطلي متوسطة، ثم يطل درجة حرارة 

لثاني ا الحريق  تنظيفه من خالل  مسامي يسھل    .)٥٠- ١٩(غير 

  :الخزف المعاصر 

ل   ا زف  و الخ تجوھ ان الل ذي  ة  خ الزمني رة  ام  الفت ذ ع ت  ١٩٤٥من ى وق حت
البحث   .إجراء 

لباحثتكما    ا فته  ةقصد به  العشرين وفلس القرن  أنتج بفكر  الخزف الذي  ذلك 
  .وعايشته

وى    ع ق ل م لتكام ا ع  ر م العص ايرة  التواجد والحدوث ومس والمعاصرة تعني 
المكان والزمان لبيئة في    .ا

ة    لقائم ا اع  األوض ع  تمرة م ة المس ً المالئم ا أيض ي وتعني  ان، فھ ل زم ي ك ف
ت ا المستقبل في كل وقت بالثواب إلى   ً ً بالحاضر ومتجھا الماضي مارا الستمرار في 

  .والمتغيرات

  :تقنيات 

ة    وي أن كلم ع اللغ المجم ذكر  ة وي ا تقني ة(مفردھ ي ) تقني ي ف ي ھ أو تقن
ة  لكلم ة  اإلنجليزي ة  الترجم ن  أخوذة م ا م ة ولكنھ ر عربي ة غي ل كلم األص

Technique لت ا ات  العملي مجموعة  ناعة وتعني  ص ل أو  اج أي عم إنت ا  ر بھ ي يم
ً، ومع ذلك أقر المجمع اللغوي سنة  ً قائما منتجا ة  ١٩٧٣حتى يصبح  استخدام كلم

ا لھ ي  العرب رب  ام والمغ الش ل  استخدام أھ ً مع  ا ة  )١٣٥- ٩١(تقنية وذلك تمشي فالتقني
لتنفيذ وطريقة األداء ا أسلوب    .)٢٢٠- ٧٨(ھي 

ة    لتقني ا ال  الش ي  الغن د  رف عب ة "ويع الطريق ا  ل بأنھ العم راج  ة إلخ المتبع
صحيحة صناعية  أصول  ا  )٢٨٢- ٢٠(الفني في  ة "كما يعرفھا طه يوسف بأنھ مجموع

اج  ة إلنت ة الالزم المرتبط ة  ة والمعرفي التطبيقي ات  ارات والنظري ات والمھ العملي
ى تص كيل حت التش ة  ار خام اختي ن  داء م ة، ابت ة خزفي ً قطع ا ً قائم ا منتج بح 

 ً لباحثتو )٢٥- ٨٤(متكامال ا الحالي  ةعرف  البحث  لتقنية في  واألساليب "ا الطرق  بأنھا 
الفني إنتاج عمله  الفنان في  يتبعھا    ".التي 
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  :الدراسات المرتبطة 

  

  :) ١٩٧٨- ٨٦(الدراسة األولى

وان    ة بعن زف "دراس الخ دريس  ي ت ا ف منھ ادة  ديث واإلف الح زف  مات الخ س
التربي لفنيةلمعلم    : ة ا

فته    ى فلس رف عل ة للتع محاول ي  ديث ف زف الح للخ ة  ث دراس البح تھدف  اس
زف . وسماته التي تميزه فة الخ ة وفلس لطبيع ل  والتحلي ة  ث بالدراس الباح ام  وقد ق

ة  ة والخزفي لنقدي ة وا ض اآلراء التربوي تخالص بع ل واس الل تحلي ن خ ديث م الح
ديث مس الح الخزف  البالد التي تنتج  زافين ودراسة ألھم  ن الخ ة م ً لمجموع ا تعرض

زف  مات الخ تنباط س اس دف  راز بھ الط وح  القراءة ووض زوا ب ذين تمي العالميين ال
ة  الحالي ة  تفيد الدراس الخزفية وتس األعمال  لبعض  الباحث  الحديث من خالل تحليل 

  .من ھذه الدراسة

ة ك   اط الحيوي لنق ا ض  ين طبع ة ب ديث والعالق الح زف  الخ فة  ة وفلس بيع
ل اھد وا ي والخالمش الخزف كل  ي إدراكش اعد ف ي تس الت ائص  ذا ص كل  ھ ر  الش وأث

ري  النظ زء  داد للج الل اإلع ا خ تفادة منھ االس ن  ديث ويمك الح الخزف  لتقنية على  ا
الحالي للبحث    .الفلسفي 

  

  :)١٩٨٨- ١٣٠((Linda Huche On)ليندا ھاتش أون الدراسة الثانية 

دھا ھ   ا بع ة وم ون الحداث ة أن فن أوضحت الدراس والت وقد  للتح اس  انعك ي 
ن،  الف ة  ر منظوم ي تغي االت ف ة واالتص التكنولوجي ورة  الث ة  ة وبخاص لثقافي ا

ات  االختراع ة  وتر  (Invents)وبخاص ون والكمبي لتليفزي ة وا المرئي ات  لتليفون وا
ة  ون الحداث ي لفن الحقيق دي  التح ي  ة ھ د الحداث ا بع وأوضحت الدراسة أن فنون م

اإلنساني النظرية  النظريات التي تحرك ھذه .. ة وھي التي تقود  وأوضحت الدراسة 
  .الفنون وما وراءھا من فلسفة

اإل   ك  ام بتل اإللم ي  ة ف الحالي ة  الدراس د  اتوتفي ي  تجاھ ا ف منھ تفادة  واالس
المعاصر للخزف  الفلسفي  البعد    .مجال 

  

  :) ١٩٩٤- ١٠٦(الدراسة الثالثة

القرن ا"بعنوان  الخزف والتصوير والنحت في    "لعشرينالتفاعالت بين 

الخزف والتصوير والنحت في    طبيعة تفاعل  البحث في  إلى  وتھدف الدراسة 
ة  الخزفي ال  لألعم رة  المبك نيف  التص ات  ح أن عملي رين وتوض العش رن   –الق

التطبيقي  الخزف  يق .. وبصورة خاصة  م بض الفنون التي تتس ً من  ً خاصا يعد نوعا
لعالقته بالف الالزم بالنسبة  أكثر من  المعاصرالمجال بدرجة    .ن 

ع " األرت نوفو"وقد كشفت الدراسة أن حركة    التاس القرن  التي ظھرت في 
للخزف العامة  إحداث تغييرات في النظرة    .عشر تسببت في 
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ت    اتبع ا  ددةكم اليب متع أس اع  اتب الل  ن خ ار م المس س  رى نف ات أخ . حرك
لف ا ة  ب دراس ي كت الغ ف لب ا دير  لتق ت ا لقي ي  الت األعمال  ت والجدير بالذكر أن  كان ن 

التصوير والنحت والعمارة   .لھا عالقة بكل من 

ة    لتاريخي ا ية  لقياس ا فات  المواص ق  رورة تطبي ة ض ذه الدراس رح ھ وتقت
ة  ة الحرفي التطبيقي ال  األعم ى  ار عل الفخ ن  لف ة .. والفلسفية  تفيد الدراس ث تس حي

الفلسفي واالستفادة منه الجانب    .الحالية من ذلك 

  

  :) ١٩٩٨- ٧٥(الدراسة الرابعة

اشكال خزفية"بعنوان    الحديث إلبتكار  الخزف  وتقنيات  جماليات  "  إستخدام 
ي ت الت ديث  الح زف  الخ ات  وجمالي اليب  ات وأس ة تقني ذه الدراس ت ھ م تتناول س

ر  المعاص زف  ي الخ منھا ف االستفادة  ة .. بالمعاصرة وكيفية  ى الدراس إل افة  باإلض
زف  المي للخ الع اج  اإلنت ل بعض  ن التطبيقية لوصف وتحلي رة م الفت ي  ر ف المعاص

البحث١٩٩٤إلى  ١٩٨٩ لمحاور   ً ا طبق  ،.  

ة    لدراس الي  الح ث  البح رض  ي تع الي ف الح ث  البح ن  ة ع الدراس ف  وتختل
ة  فية وتقني اد فلس أبع تخالص  ارة الس المخت ة  الزمني رة  ي الفت ر ف المعاص زف  الخ

الخزف مجال  منھا في  االستفادة    .جديدة يمكن 

  

  :) ١٩٩٩- ٨٧(الدراسة الخامسة

المفھوم الخزفي لدى "بعنوان    الحديثة وأثرھا في تحديث  الفنية  االتجاھات 
لفنية ا التربية    ".طالب كلية 

ة    الحديث ة  لفني ات ا االتجاھ ھامات  إس ى  وف عل إلى الوق تھدف ھذه الدراسة 
دى  ي ل الخزف وم  المفھ ديث  ي تح ة ف لتعبيري كيلية وا التش يم  للق ا  ث إثرائھ ن حي م

ة، الفني ة  التربي ة  الب كلي ل  ط العم ا  وم عليھ ي يق الت اليب  لألس ام  دأ ع مب اد  وإيج
ي  منطق ام  ي نظ نيفھا ف وتص ع  التركيب والتجمي الفني الذي يعتمد في تشكيله على 

المعاصر الفن  أساليب  لھا بين  لدرجات تواجدھا وذلك إليجاد تميز واضح   ً ا   .وفق

  :) ٢٠٠٠- ٨٩(الدراسة السادسة

للخ"بعنوان    ة  لتقني لتعبيرية وا ا رالسمات  المعاص ة " زف  ت الدراس وتناول
ال  مج ي  األخص ف ه ب كيلي ومفھوم التش الفن  مجال  لتعبير بصفة عامة في  ا مفھوم 
بعض  ل رض  افة للتع فة، باإلض ن فلس ر م لتعبي ا ذا  ا وراء ھ ر وم المعاص زف  الخ
تفادة  االس تم  الفنان وتعبيره وھذا ما سوف ي إلھام إلنتاج  الفنية كمصدر  المدارس 

الح   .اليةمنه في الدراسة 

ة    ال الخزفي األعم اج  إنت ي  تخدمة ف المس ات  الخام ة  ذه الدراس تناولت ھ كما 
الحريق السطح وطرق  التشكيل ومعالجة  المستحدثة في  لتقنيات  ا   .المعاصرة وأھم 

الحالية    ر تھتم باإال أن الدراسة  المعاص زف  فية للخ الفلس اد  األبع ستخالص 
ً بشكل فلسفيكما  أيضا للتقنية    .تتعرض 



 -١٠-

  :) ٢٠٠١- ٨١(السابعة الدراسة

وان    ة بعن ري "دراس زف المص الخ ي  ا ف ة وتقنياتھ ة التجريدي لتعبيري ا
  ".المعاصر

ة    لفني ا يم  لق اھيم وا المف م  ى أھ وف عل الوق ى  إل ة  ذه الدراس دفت ھ ھ
ى  ة عل فة خاص ك بص ر ذل ة وأث التجريدي ة  لتعبيري ا ة  ة بالحرك الخاص ات  والجمالي

تفادة االس ة  المعاصر وكيفي ة  الفن المصري  العملي د  ور يفي ع تص ي وض ك ف ن ذل م
الفنية التربية  الخزف بكلية  مجال تدريس    .االبتكارية في 

   ً حا موض ة  ة التجريدي لتعبيري ا ة  للحرك ة  ة تحليلي ث بدراس الباح ام  د ق وق
األساسية التي قامت عليھا لھا والمفاھيم  الجمالية والفلسفية    .نشأتھا واألبعاد 

ة   ة تحليلي ث بدراس الباح ام  ا ق ر وإمكاني كم المعاص ي  الخزف كل  هللش  ات
لتعبير لمختارات من ا لتقنية  ا وتطبيقاتھا  التجريدية  الخزفية المعاصرةية    .األعمال 

ة    ر بالتعبيري المعاص ري  زف المص الخ أثر  دى ت ى م إل ائج  لنت ا م  ير أھ وتش
ق  كيل وتتف اء والتش لبن ا رق  ات وط لتقني ا ور  الل تط ن خ التجريدية والتي تتضح م

الي ھذه الدراسة  الح ث  البح ع  ي م كل ف للش ة  لتعبيري ا فية  الفلس اد  ا باألبع اھتمامھ
ب  لجوان ھا  ث تعرض ن حي ة م ك الدراس ن تل الي م الح ث  البح تفيد  ي ويس الخزف

للشكل الخزفي   .تحليلية عديدة 
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 ً   أعمال تعكس الجانب الفلسفي للموضوع: أوال

  

  

  )١(شكل 

  فرنسا – ١٩٩٧ –رز ماري روج –القلب 

  

د من الجوانب الفلسفية التي    ذي يعني العدي والعمل مستلھم من أحد أعضاء الكائن الحي وھو القلب وال

  .تمس المشاعر واألحاسيس وبمعنى آخر يمس نبض الحياة وروح الجسد

ون    روقد نجحت الخزافة في تأكيد التعبير في الجانب التقني، حيث استخدمت الل ى سط االحم ح العمل عل

  .التعبير والدفء علي ليؤكد

(Jan Pire : Porcelain, New York, 1999, p. 112) 
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  )٢(شكل 

  لندن – ١٩٨٧ –لبايرون كوبرون  –صخرة 

  م١٣٠٠ –والعمل مغطى بالطالء الزجاجي الزلطي 

  سم٣٥× سم ٥٠قاعدة مستطيلة  –وأبعاد العمل 

  سم٦٠وأقصى ارتفاع 

م بال   ل اتس ظ أن العم وي ونالح ابع الصلب والق ة الصخرية ذات الط دة .. ھيئ ان القاع تخدم الفن د اس وق

ة والصخرية د . الرباعية ليعطي إحساس الثبات والرسوخ وكلھا مواصفات استعيرت من سمات الطبيعة الجبلي ولق

ة العمل أو ك في ھيئ ري للعمل سواء ظھر ذل في  استخدم الفنان طريقة تشكيل وتقنية ساھمت في الجانب التعبي

  .المالمس المختلفة

(Karl Repar : Modern Ceramic, Spring Books, London, 1991, p. 13.)
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 ثانياً : أعمال تعكس الجانب الفلسفي للتقنية

 

 

  )٣(شكل 

  ١٩٨٣أسبانيا  –بيكر . ھـ . الوروش  –إناء 

ة    اء الشكل واستخدم تقني ا بن م بھ ة ت ة زلطي في التصوير ) لسكينا(وقد قام الخزاف بعمل عجينة خزفي

ارجي  ه للسطح الخ اء معالجت ي أثن و.. الزيت ك المعالجة ت ا أن تل ھا حكم ة بمالمس ا بسطوح الصخور البحري ي لن

  .الخشنة والقوية

ا يناسبه ويكسبوالطب لمعاصر قد نجح في الجمع بين الفنحيث أن الخزاف ا   ا م ه  يعة واستقى منھ فكرت

  .الفلسفي الخاص البعد

(Rawil Cronil : New Ceramics, Aspaniya, 1983, p. 118.) 
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  )٤(شكل 

  م١٩٩٦ –تركيا  –) بنجول بشاير( –معلقة 

  

ة التي    ات المنتظم ا التلقائي أضافت الخزافة الزجاج الملون الشفاف إلى سطح المعلقة الخزفية يتضح فيھ

ى ا ة عل المؤثرات الطبيعي وحي ب ا ت فية بكونھ ة فلس ة وتعبيري ة جمالي ا قيم طح األرض لھ خرية وس كال الص ألش

ذلك التشققات .. المتشقق  ت، وك ام والجراني كما ھو الحال في التعريجات الموجودة في القطاعات الصخرية والرخ

  .الحادثة على سطح األرض بفعل الحرارة والجفاف

  )١٩٣صـ ١٩٩٨كتالوج بينالي القاھرة الدولي للخزف الرابع (
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  )٥(شكل 

  مل معالجات سطحية مختلفةمجموعة من األعمال تح

  ١٩٩٤ –كندا  –بيتر ماسترز 

  

  :لقد استخدم الخزاف تقنيات متعددة للحصول على ھذه المظاھر السطحية 

 افران خاصة ،ولهأثناء الحريق يمالحال الطالءفإضافة. 

 وتعديل مكونات خلطات الطالء الزجاجي بشكل غير مألوف. 

 ما أن وطريقة الحريق خارج األفران الكھربائية ك: 

o ة ازات المختلف ة والغ واد العازل زاف .. الم تخدمھا الخ تحدثة اس ات مس رق وتقني ك ط ل ذل ك

 .معنى فلسفي تدعمه التقنية المستخدمة وتؤكده هالمعاصر ليكسب عمل

  )١٩٩٤عمال الصغيرة، إميليا بيلز، بينالي السيراميك الثالث لألكتالوج (



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  ماھية البعد الفلسفي
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  المحتوى
  ماھية البعد الفلسفي: أوالً   

  .للبعد الفلسفي تعريف القواميس والموسوعات -١    

  .لمفھوم البعد الفلسفي تعريف رواد الفلسفة -٢    

  .للبعد الفلسفي تعريف رواد الفن -٣    

  

  خزفيمراحل تطور البعد الفلسفي للعمل ال  :ثانياً   

  .تطور مفھوم الفن بشكل عام -١    

  .إضافة الجوانب التعبيرية للعمل الخزفي -٢    

  .)الخاصة بالھيئة(إضافة الجوانب الشكلية  -٣    

  

  .الجذور التاريخية للبعد الفلسفي داخل العمل الخزفي  :ثالثاً   

  .تأثر الخزف المعاصر بالفن البدائي -١    

  .فن البدائيتأثر بعض الفنانين بفلسفة ال -٢    

  .تأثر الخزف المعاصر بفلسفة الفن المصري القديم -٣    
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   تمھيـــد

أو  ر  التحض ن  يبھا م م نص س حج عوب تعك الش ر  ط تفكي زال نم ان وال ي ك
ف ي! .. التخل رق ب ال ف رف لتفكي ا ط  ى نم إال ف ث  لثال ا الم  لع األول وا الم  لع ا وأن . ن 

ط   ى نم ف عل ه تتوق اركة في ته والمش ر ومعايش العص ة  دم ومواكب لتق ا ى  إل بيل  الس
د  ع بع ى وض رد عل درة الف و ق رية ھ دم والعص لتق ا معايير  أحد  لتفكير ، خاصة أن  ا

ه اره وإنتاجات فى ألفك اإلنس. فلس ة  دل أھمي د تع البع ذا  ة ھ ارته وأن أھمي ان وحض
رر  ذا يق وء ھ ى ض ترو"وف ف جاس ر ، . ")٢٤٢- ٣١(" جوزي ه مفك ان بطبيعت الفن إن 

المنطقى يولد لتفكير  ا لقادر على  ا العقل  الفلسفة ، فى صورة ذلك    ". ولدية بذرة 

ا " ل م انى بك اإلنس ل  العق مل  ريم تش الك الفلسفى فى القرآن  لتفكير  ا وفريضة 
خصائصھا ومدلو العقل الوازع والعقل إحتواه من وظائف بجميع  التھا فھو يخاطب 

ذكره  ل ي ً ب ا ب مقتض  ً ا ل عرض العق ذكر  يد وال ي ل الرش يم والعق الحك ل  درك والعق الم
ب  ن كت اب م ى كت ه ف ر ل و ال نظي ى نح نفس عل ال ع  ً م دموجا ً م ا ود مقص  ً ال فص

  .)٧- ٢٣("األديان

كولينز  الفنية ينبغى أن" (Allan – Collins)ويرى الين  التربية   أن ھدف 
المعرفة ولتعلم المھارات  مضيئة من  ليتعلم نوعية  وذلك   ، ً ا ي ئ ً ثنا ئما يكون دا

لتطبيق ھذه المعرفة  المزدوجان ربما يتم تحقيقھما . الضرورية  وھذان الھدفان 
لتفكير أثناء  ا الفلسفية فى  بالطريقة  ً عن طريق ما يسمى عادة  أكثر نجاحا بصورة 

  .)٣٣٩- ١١٣("التدريس

للقان ا أحمد  الفن يعيش "على  ىويؤكد  إلى أن  الفنية يشير  التربية  مفھوم  أن 
ن  كلية ع الش زع  تھدف ن ذى يس تقبلى ال المس ر  لتفكي ر ا و عص ً ھ ا د ً جدي را عص
ى  ادر عل واطن ق داد م ى إع در عل ون أق ث تك ا بحي ة بنيتھ ون ومراجع الفن مجاالت 

أبعاده مستقبل ال نستطيع أن نتصور  الحياة فى    .)٤٣٩- ٢٤("ممارسة 

 ً ا ادة  وإنطالق و م ً ھ ا في ً فلس ا د كال بع األش اب  فى وإكس الفلس ر  لتفكي ا ن أن  م
 ً ا ً يعد.. وطريقه مع ا ً فلسفي ا الطالب طريقة تفكير بھا بعد أكساب  ً ذا  اذمال فإن  أمال

السامية الفن وأھدافھا  لغة  ً كى يتفھم  ا   .جوھري

الفلسفى ھو أحد المقاصد الرئيسية التى نتوخى تحقيقھا  وأن تنمية التفكير 
الفنية فال بد من من التربية  مجاالت    وراء تدريس مادة الخزف كأحد 

الفلسفى البعد  إلى ماھية    . التعرض بامعان  
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 ً   : ماھية البعد الفسلفى : أوال

ز  ذى يمي ً ال ا أيض ه  وان ، فإن الحي ن  ان ع اإلنس ز  ذى يمي الفكر ھو ال إذا كان 
  . بين فنان وفنان

" ً ا ي ً فن الفلسفى الذى يحمله عمال ر ..  فالبعد  الفك ن  اص م الخ نمط  ال ك  ھو ذل
مراحلھا أعلى    . )٢٣٥- ٤٨("والعالقات فى 

أو " ى  المتلق راه  رى ي اط فك ن نش ل م العم ه  ا يحمل و م فى ھ الفلس د  لبع وا
ة  ر وطريق لتعبي ا ة  ل وخام العم وع  موض ين  وازن ب ل ومت متكام كل  ى ش اھد ف المش

  .)١٢- ٣٥("التشكيل

الم اب  أكس ى  إل اه  اإلتج د  فى يع الفلس د  لبع ى وا ھم ف ة تس جمالي فات  ادة ، ص
ى  الفن ل  اھد والعم ين المش ة ب ن العالق وع م يسإحداث ن ار واالحاس االفك يل   لتوص

ات  لتقني اليب وا األس الل  ن خ اھيم م انى والمف ة بالمع الخام ل  ى تجمي إل ة  متجھ
الل  ن خ ر م كل كبي ى بش المعن ذا  ح ھ يس ويتض ار واألحاس األفك يل  لتوص ة  الخاص

الجمال"تعريف    .)٨٢- ٢٥("مفھوم 

عى    ا وتس ي بلوغھ ه ينبغ د ذات ي ح ة ف ة قيم و بمثاب ق وھ مطل د  ال ح فالجم
ا زال  ك فم ن ذل رغم م ى ال ا، وعل ى تحقيقھ إل ا  أنواعھ تالف  اخ ى  ون عل الفن
ي  ال ف الجم اء  فة وعلم الفالس ين  دل ب الف والج للخ  ً ارا ه مث د ذات ي ح طلح ف المص

الجمال ومعناه لماھية  صيغة قاطعة    .وضع 

ر    ن عص والي " ونأفالط"فم يالد بح الم ل  بق  ٣٥٠٠أي قب أس ا  ام وربم ع
ن  وطبيعته، ولقد كان م الجمال  لتعدد اآلراء حول ماھية  الجدل نتيجة  منه فقد ثار 
ن  ة م ه الطبيع ا تحتوي ة بم لبيئي ا ات  االختالف ك  ى ذل إل ي أدت  الت ل  العوام م  أھ

ر و ل مفك لك دي  العقائ ر  الفك ى  إل اجتماعية، ھذا باإلضافة  وف جغرافية ونظم  فيلس
الجمال   .اھتم بموضوع 

ة بتو   االجتماعي األطر  اختالف  الجمال على  الفالسفة وعلماء  تبع آراء بعض 
ي  ة ھ الطبيع ت  ا إذا كان دد فيم ة تتح الف الجوھري الخ ة  ح أن نقط نھم يتض م ل  لك

در  ال"مص ة " الجم الطبيع ن  ى ع تقلة بمنئ مس ة  ق وذو طبيع مطل ال  الجم أم أن 
  .وخارج حدودھا

طبيع   الجمال أما عن  مصطلح  الكلمة  –ة  إلى  للكلمة  االشتقاقي  األصل  فيعود 
اإلدارك  "Aisthesis".. اليونانية   .)٦- ٦٣( الحسيوتعني 
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ذ   يزر  ھبوي نا  (Ernst Cassiver)س انتيا  (George Santayana)وس
أن  ول ب الق ال : إلى  ة  –الجم دينامي اھرة  ة  –ظ ه حقيق تمر وأن مس ر  ة تغي ي حال ف

متناسقة تو   .)١١٣- ٥٧(جد في بيئات ذات ظروف خاصة تدرك من خاللھاموضوعية 

ى  كل ف الش ر  يم عناص لتنظ ط  التشكيل وسيط بنائى فق الخامة فى  فلم يعد دور 
ر  لتفكي ا دود  ان ح الفن ر  ى فك ل تخط ين ، ب وع مع موض ن  ر ع للتعبي الى  ب جم قال

ة  الخام تخدام  دي الس لتقلي اھد .. ا ان ومش الفن ين  رى ب يط فك ا وس د فيھ ث وج حي
ً يسھ ا ً فلسفي ا العمل بعد إكساب    . م فى 

انبين ، " ا بج ى تفاعلھم رتبط ف ى ي الفن ل  العم ل  فى داخ الفلس د  البع إدراك  ف
ام  لقي ا اء  أثن عورية  الش ة  ام بالتجرب ذى ق ان ال لفن ا أو  اھد  المش ص  داھما يخ إح
ه  د في ذى يتجس ى ال الفن ل  العم اإلنتھاء منه واألخر فى  أو بعد  العمل  بمشاھدة ھذا 

لفنانفكر وإحساس    .)٣٠- ٦١("ا

اره  ل أفك ذى يحم ه ال ى ل الحس اء  لبن ا ب  ى قال ة ھ الخام ان  الفن ر  ذلك يعتب ل
ة  الجمالي اعره  ه مش ذى يستشف من ادى ال القالب الم للمشاھد  ومشاعره ، وتكون 

الفلسفى ..  الحالة تسمى بالبعد    . وتلك 

  

   :تعريف القواميس والموسوعات الفنية للبعد الفلسفي  - ١

  :فورد لفن القرن العشرينإكس: تعريف * 

فى  الفلس د  لبع القاموس ا ال "ويعرف  األعم ة وراء  ر المادي ة الغي الحقيق ه  أن
ال .. الفنية  األعم إن  ذا ف ى ھ ادة وعل ا الم ى تحملھ الت المفاھيم واألفكار  وھى تلك 

 ً ا في ً فلس ا د ل بع اھير وتحم الجم أمام  المادية التى تعرض  ن .. الفنية  ر م ت أكث ليس
لن يلة  وس رد  ار مج االفك ل  اص .. ق الخ ان  ان والمك الزم ن  تبعادھا م إس ن  ث يمك حي

  .)٩٢- ٩٢("بھا

  :تعريف قاموس الفن فى القرن العشرين لمفھوم البعد الفسلفي* 

وم " ى مفھ إل كلي  ش مفھوم  الفلسفى من  البعد  الفنى ذو  العمل  مفھوم  ويحول 
المادية الوسائل    .)١٢٧- ١٥٦("فكرى ال مادى يمر توثيقة من خالل العديد من 

  :لمفھوم البعد الفلسفي" قاموس الجيب لمراحل الفن"تعريف * 

ة " ور عقلي داد ص ى إع درة عل و الق ى ھ الفن ل  العم ى  فى ف الفلس د  البع أن 
رات  مثي الل  ن خ ا م معانيھ م  ا وتفھ إلى فك رموزھ المشاھد وتدفعه  وذھنية تستفذ 

  .)١٣٣- ١٣٦("غير تقليدية
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  :الفلسفيتعريف قاموس إكسفورد للفنون  للبعد * 

ى " الفن ل  العم ب  جوان مولية  ا ش فى بأنھ الفلس د  البع رف  بح .. ويع ث يص حي
ة  ايير خاص مع ود  ى وج ائى ف تج النھ المن أھمية من  أكثر  العمل  عند توافرھا فكرة 

البعد وتتوحد معه   .)٨٠- ١١٦("تؤكد ھذا 

  :تعريف الموسوعة البريطانية للبعد الفلسفي داخل العمل الفني* 

الموسوعة " ه تعرض  أن ى  الفنى عل للعمل  الفلسفى  البعد  مصطلح  البريطانية 
ن  ة م أھمي ر  العمل أكث تتعالى فكرة  الفنون ، حيث  مجاالت  إصطالح خاص بمختلف 

النھائى   . المنتج 

دف  ا الھ رة باعتبارھ الفك ة  أھمي دى  ى م د عل و يؤك النح ذا  ى ھ والتعريف عل
الفلسفي البعد  لنمو    .)١٣٤- ١٠٨(األساسى 

  :لفن والفنانين للبعد الفلسفيتعريف موسوعة ا* 

رض " طلح بع المص ف  الل تعري ن خ انين م لفن وا ن  الف وعة  موس ت  أھتم د  لق
ون  الفن ع  ه بجمي س .. عالقت ى نف ة ف كل ونظري فى كش الفلس د  لبع ر ا ث ظھ حي

  .)٥٠- ١٥١("الوقت

ا  ان أكم الفن تخدام  اس ى  ال وعة  الموس ف  ار تعري ر لش ائل غي الوس ن  د م لعدي
ل ا ات  لتقني ة وا لتقليدي ات ا وز والخام ة والرم للغ ا تخدام  اس ذلك  تحدثة وك مس

الفلسفي الخ مما يخدم.. وتوليفھا  وتعميق بعده  العمل    .فكرة 

  

  : تعريف رواد الفلسفة لمفھوم البعد الفلسفى داخل العمل الفنى  - ٢

إلى    ميرلويونتى  س "يشير  ا يعك ً م را ث كثي فة حي الفلس أن  الفن شأنه ش أن 
اس  وض وااللتب ن الغم وع م ع ن ك م ى ذل ابه ف ا يتش و م وتر ، وھ اقض والت والتن

ا ،  م ذاتھ معاشة تلتمس فھ ميرلويونتى ـ خبرة  الفلسفة التى تعتبر ـ على حد قول 
ملتبسة ال تخلو من تناقض وصراع وتوتر حي بطبيعتھا    .)٥١٦- ١("وان كانت 

ول الجد الحل اف  استكش ى  إل فى  الفلس د  البع ه  ا يتج النظيومثلم ادة  ر دة، وإع
ى وس ةإل القيم ايير  ن ومع الف ة . ائل  محاول فة  الفلس ة  أن مھم ونتى ب ميرلوي رى  ي

ى  ل عل العم ن  ا م لن د  ه الب أن رر  ه ، فيق الي ر  النظ ادة  إع أو  الم  لع ا ن  ف ع الكش
ول استكشاف ذلك ا المجھ ذا ا. لعالم  ً أن ھ ا د ن االتحمؤك ل ع ينفص اد  ه ال يك د نفس
  .وجودنا  البشرى
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لفل ا للبعد  ميرلويونتى  تخدام وتفسر فلسفة  اس ى  ال انين  لفن ا سفى لجوء بعض 

المشاھد   إلى  المعنى المراد توصيله  لتعبير عن  ا المتضاربة فى  الوسائل  الكثير من 

ادن  ن المع ع م أو قط ى  الخزف ل  العم ل  اج داخ الزج ل  ة مث زاف خام الخ فحين يضع 

أھمية  الجسم  مكونات  أحد  الخامة والتى تعتبر  ً إلظھار تلك  محاوال فإنه يكون بذلك 

ا أك ن كونھ ً م دال زا ب ً ورم ال ا بط ة فيجعلھ ثر من مجرد وجودھا داخل تركيب الطين

ن  غ م أبل اك  يس ھن ل ه  أن لباحثة  ا العمل ، وترى  شخصيته داخل  مجرد مكون تذوب 

ى  ة والمعن ر باللغ الفك ام  التح ن  ر ع ث يعب فى حي الفلس البعد  ميرلوبونتى عن  رأى 

  .بالكلمة واإليماء بالداللة

الفيلسوف " فيتحسين(النمساوى ويعتبر  ً  )لودفيج  أثيرا فة ت الفالس ر  ن أكث م

العشرين القرن  اإلنجليزية فى  الفلسفة  ى . على  ً ف أثيرا الفالسفة ت أكثر  أنه من  كما 

فى  الفلس د  للبع ية  األساس ادئ  وين المب ع .. تك فية م الفلس ه  منطلقات ابق  ث تتط حي

الفن لمفھوم  الفلسفية    : )١٨٤- ٤٥( اآلتي والتى تتمثل في "المنطلقات 

الفنى -  العمل  المعنى داخل  القضية ذات  الفلسفى ھو  البعد    .أن 

العمل -  يا التى يقدمھا   القضا مجموع  لتعبيرية والتشكيلية ھى  ا العمل  لغة    .وأن 

تطيع أن  -  ه ال يس أن الفيلسوف من حيث  الفنى كمثل  لعمله  أثناء تقديمه  الفنان  أن 

إنما كل ما يملكه ھو أن يطلعنا  ،ً ا شيئ على ما ھو  موجود بالفعل من خالل  يقرر 

  .عمله فى ضوء الزمان والمكان الذى يحدده

  

  : )١٩٦- ٤٥(كلودليفى شتراوس. التوجھات الفلسفية ل* 

وف  الفيلس ه  إلي ير  ا يش ر م أكث تراوس"إن  ش ودليفى  د " كل البع انى  ر فن بفك

ى يمك ة والت لتعبيرية والجمالي ا العمل  أنه عمل على إعالء قيمة  ن أن الفلسفى ھو 

 ً را تخدمت كثي اس ى  ه والت ار فكرت ان إلظھ الفن تخدمھا  ى يس الت وز  ل الرم ل مح تح

ار األفك يل  لتوص ائل  يس . كوس ل فى  الفلس د  البع إن  ً ف ا ي ً مرئ ا ئ ي ش ز  ان الرم إذا ك ف

تراوس"ولكن .. مرئى  ش ر" كلود  ل األخ ل مح ا يح منھم ل  رى أن ك ه . ي أن ى  بمعن

ل" فية وا الفلس ل  العم اد  ابع ا  ز وإم ا الرم ار إم يلة الختص كوس دم  ن أن تق ى يمك ت

ل العم ع  لتفاعل م ون . األفكار وا د يك ا وق منھم ل  ة ك ى وظيف ً ف را يس كبي ل الفرق  ف

األفكار الفلسفى ألنه يحظى بقدرة غير محدودة فى توصيل  البعد    .الفرق فى صالح 

كلى  الش ر  الفك ى  ول ف التح ل  فى يمث الفلس د  البع ل ذو  العم ان  م ك ن ث .. وم

لتعبي ا ً والذى تم  ا ي مرئ  ً   .ر عنه فى فكرة ذات بعد وليس رمزا
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  :تعريف رواد الفن للبعد الفلسفى داخل العمل الفنى  - ٣

ا " ى نظريتھم دريان ف كى ومون كاندنيس ال  أمث انين  لفن ا ض  ف بع د تفلس لق
أو ( دغر  فة ھي ى فلس د عل ت تعتم كان م  آرائھ ن  ً م الحديثة ، والتى كثيرا التشكيلية 

ه فة نيتش ث أ. )١١٨- ٤٦("فلس فية حي الفلس ا  وان وأبعادھ األل ن  ا ع فة م رزوا فلس ف
ود  الوج ة  ا معرف ن فيھ ى تكم ة والت ن الطبيع موضوعاتھا م المنتقاه  األعمال  وعن 

  .اإللھي

د  ت تعتم كان ة  ة والجماعي ديث الفردي الح ن  الف ات  اتجاھ إن  ة ف وبصورة عام
ة والب لبنائي تقبلية وا والمس ة  ردة ، فالتعبيري فية المج الفلس اد  األبع ى  اوس عل اوھ

أو  ا  ى تكتلھ واء ف ياء س األش وى  ن ق ث ع البح تعتمد بوضوح على آراء نيتشه فى 
أو تكاثرھا   . استمراريتھا 

إن  ول ب ا نق نن أ إال  وف ،  ان والفيلس الفن ين  حة ب ة واض رى تبعي ننا ال ن أ ومع 
ة  ا بمنھجي لھ ة  ة ال عالق يم فني ن ق ث ع البح ان أراد  ً "الفن ا تطيق ا  )*("االس لن ومثا

ين األول ھو ما ى ، وب التمثيل أو  بيھى  التش الفن  الفرق بين  لفيتش الذى يؤكد على 
  . الفن التجريدى

الفن  وإن  Realite realleفالفن التجريدى عنده ھو الذى يبحث عن ماھية 
دى ،  التجري ن  الف ى  وى ف القص دودھا  ى ح إل ل  ة تص لذاتي ا ة  إن النزع ذلك ف ول

الفلسفة يتحرالتجريدية ھى فن فلسفى الفنى ، وضمن نظام  النظام    . ك 

  

 ً ا   : مراحل تطور البعد الفلسفى فى العمل الخزفى المعاصر : ثاني

  :تطور مفھوم الفن بشكل عام  - ١

ورة  ف ص ى مختل ن ف الف ى  ت عل أطلق ى  الت اريف  لتع ا ى  إل ا  ا إذا نظرن نن إ
د  أعتاب قرن جدي مصطلحاته ونحن على  الكلمة التى تتصدر  وأشكاله ، قد نجد أن 

البحث عن ا يا ھى  الفنان بقضا لتزام  ا لعالم بأسره والتى فيھا  ا مست  لتحوالت التى 
رف  دثرت دون التع دأت وان ى ب الت ات  ات واالتجاھ الموج ن  ف ع ه والكش مجتمع

  .عليھا

ن  ل م ى تجع الت ار  اليب واألفك األس ن  ث ع البح ن  الف م  معل ة  بحت مھم وأص
لغة تشكيلي استحداث  المعاصرة مادة تغيير فى  ألق المفاھيم والفلسفات  ة جديدة تت

كال  أش ار  كال وإبتك األش وير  رة تط ة بفك ون مرتبط داع وتك ر واإلب لتفكي مجال ا فى 
الفلسفية المفاھيم    .  جديدة تحوى ھذه 

                                           
  .علم الجمال ومعناها نظرية اإلدراك الحسي= االستاطيقا  )*(

 .)٤٢-٤٤("هو قيمة إيجابية نابعة من طبيعة الشيء خلقنا عليها وجوداً موضوعياً= "والجمال     
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ور  ه يتط ه فإن اختلفت عصوره وتعددت مجاالت مھما  الفن  ونستطيع القول أن 
ة  لثقافي ا ورات  رات والتط ل والمتغي المث ع  ق م ذى يتف ر ال العص ن روح  ر ع ويعب

وى ون دي ول ج ك يق ى ذل جيل " للمجتمع وف ى تس عوب ھ الش اة  ى حي ة ف إن التجرب
ارك  ى يش الت ة  لثقاف ا ة  لما بلغته من حضارة وبھا تقاس نوعي واستعراض وتمجيد 

مجتمعه الفنان  فى بناء    .)٣٦- ٤٠("بھا 

  : الجوانب التعبيرية للعمل التطبيقى الخزفى  - ٢

ر لتعبي ا الفنى يتمثل فى  مفھوم األداء  وية  إن  العض ة  لناحي ا ن  انى م ن المع ع
ات  خلج ن  ح ع ى تفص الت انى  المع ن  ر م وحى بكثي ا ي رات ، مم لتعبي ات وا كالحرك
كل  الش ى  ة عل فى قيم ر يض لتعبي ا ذا  انية ، وھ اإلنس اعر  المش نفس وأدق  ال
اعد  اعره وتس ان ومش الفن س  لمكونات نف والمضمون ، حيث يعتبر طريقة وصفية 

لفني ا األعمال  كيلية فى إبراز سمات  التش ر  يم والعناص الق ق  ن طري ك ع ة ، ويتم ذل
اإلنسانية  الحياة  ً بخصائص  ا ق متعل   . فى قالب جمالى 

ل) ٣٤- ٤٢()ھربرت ريد(يرى  ا يإن  الفن ل  العم ر  ن عناص ر م و تعبير عنص ، وھ
ى  الحقيق انى  اإلنس العنصر  الفنى ألنه  الفنان وعمله  الحية التى تجمع بين  الرابطة 

ل ا ن الذى يكمن فى صميم  ة يمك ة تعبيري ى دالل إل ا  انى بإحالتھ ن المع ً ع عمل معبرا
لفنا ا المعانى والمضامين التى يريد أن يوحى بھا  ن للمشاھد أن يستوعبھا ويتفھم 

توعب  ا، ويس ذوق أن يقرآھ المت تطيع  ث يس ى، بحي الفن ل  للعم النظر  للمشاھد عند 
ويحس بھا الفنان معانيھا  لتعبير يقتضى وجود شخص معبر وھو  وع ، وا موض عن 

ال  االنفع وافر  تلزم ت ذى يس ر ال لتعبي ا ذا  ل ھ ى نق تخدمھا ف ة يس ه وخام ر عن يعب
لتعبيري ا درتھم  ازوا بق إمت انين  لفن ا اك بعض  اھد، وھن المش عوا بوجود  ى وض ة حت

التعبيرين إمكانية تحت قائمة  لتعبير، بالرغم من  ا ً مختص بطريقة متفردة فى  ، كال
د وع واح موض ن  ر ع لتعبي ا ى  اق ف ن  االتف دف م ة والھ ر والخام العص تالف  اخ ع  م

  .التشكيل

ا  ليھ ارة إ بق اإلش ا س انى كم ن المع ر م ا كثي لھ وأن كلمة تعبير كلمة واسعة 
ل  ث تتص ة حي انى خاص ا مع لھ ون  زف يك ن الخ الى ف الكلمة  ولكن حين تنسب ھذه 

الفنان الخزاف   . حينئذ بحساسية 

ر ا" ة ، فالعنص لثابت ا ية  الحساس و  كل ھ الش ان  إذا ك ر ف لتعبي ا و  ر ھ لمتغي
ى  النفس ا  ايقاعھ ل  ادة ونق الم ياغة  ص ق  ن طري ة ، ع المختلف ة  لتنفيذي ا ائل  بالوس
ة ترضى  ة قوي ورة جميل ا ص بأشكال وخطوط والوان وأبعاد وعالقات تولد بتأليفھ
ادة  ى م زاف ف الخ ا  ى يفرغھ الت ة  الوجداني حنة  الش ن  الجمالية وتعبر ع أحاسيسنا 

التشكيل ذا طبيعة  وتن . )٣٤- ٢٦("تهمستمدة من  إيريك ني  (E.Newton)حيث يؤكد 
ھا  ة نفس الخام وانين  ى وق الفن كل  الش ياغة  ص ين  ين .. أھمية العالقة ب ة الط فليون
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ى  الت ة  الخام ً ينحصر فى قوانين وإمكانية ھذه  ً خاصا ا ي ً فن ولذابته تستدعى تشكيال
قوانينھا الفنان وتحصره داخل    . تضع 

لتعبير  ا ھا ولكننا نرى اليوم، أن  ى تفرض الت دود  الح الخزف قد تخطى كل  فى 
ارة  نة وت ارة خش ا ت اج فيجعلھ ا يحت ھا م خصائص ن  ذ م ذا يأخ ين، فھ الط ة  خام

  .يجعلھا ناعمة تنبض بالرقة والشاعرية

كيل " للتش ة  ة والواقعي الطبيعي وانين  الق زاف  الخ ى  ى ينح الت ة  اللحظ ذ  فمن

ربط  أن ي ، ب ً دودا د الخزفي، يكتسب حرية ال تكاد تعرف ح و جدي ى نح يل عل التفاص

كال  األش اء  لبن األكاديمية  لتقاليد  ا ً من  إيحائية رمزية وتعبيرية بھا تحررا داللة  له 

ف  انية بمختل اإلنس اة  الحي إجتاعى وإنسانى ينتقد ويوضح  مضمون  ً تحتوى  وأيضا

وس  المحس ل  للتعبير فى جع األصلية  الوظيفة  ادة(نواحيھا ، وھذا يؤكد  ل ) الم يمث

لوبأصالة تحمل  ن . طابع الطراز واألس يس م ق ، فل للمنط يء  دين بش ا ال ت ولكنھ

و  يء ھ ذا الش ان ھ و ك ل ى  ره ، حت ر غي يء أخ ى ش ال ا  ن ى أن يحيل الفن العمل  شأن 

ه  ع بلغت الواق ن  دثنا ع ى أن يح ل ف العم ة  ر مھم ا تنحص ه ، وإنم ع نفس الواق

  .)٣٣- ٤١("الخاصة

التعبيرى فى منح كل معبر عن الجمال  أو وتلك ھى ميزة  ً بذاته  ً قائما ا ه وجود

اس  الن ا  ى يتأملھ الت ة  الطبيعي دركات  ن الم د م وع جدي ر ن لتعبي ا وع  موض ل  جع

لتعبيرية  ا موضوعاتھم  الفردية على  ً من  ا لون الجمال    .ويصب 

ه،  اء نفس ن تلق ً م ا ي ل جما  ً را ق تعبي ى تحقي ر ف المعاص زاف  الخ رع  د ش فلق

لثق وبدافع من فكره الخاص، الذي ا الفكر  الي ھو نتاج  الجم افي فى بيئته، فتعبيره 

الظاھرة فيه مكوناته  لمجموعة   ً مدلوال إعطائه  أجل  العمل من    .يظھر على 

ى وال  المرئ الم  لع ا ى  ا ف لھ ل  مقاب ة ال  زف حقيق ى الخ لتعبير ف ا وعليه فجمال 

ى  ه، وف متفاوت ب  لبيات بنس ات وس إيجابي ن  ألف م ث يت رى، حي دير النظ لتق ا ى  ف

ود اللحظة التى يتحقق جمال ا مستقل بذاته ويشرع فى وج الى شيء  لعمل، يتحول 

مختلف   .جديد 

وتن ك ني رى إري ن أن )  ١١- ٧٤(وي طته يمك ذى يواس و ال ى ھ الخزف ل  العم إن 

افع  ون ن ا يك ه ربم ت نفس الوق ى  و ف ه وھ ان وذاتيت الفن ن  ة ع ورة حقيقي يعطى ص

ل ح و عم ً عن فائدته ونفعه  فھ الرغم من ذلك وفضال أنه على  ه للمجتمع غير  ل ى 

ر  ة نظ س وجھ عاع تعك إش در  ة مص لذاتي ا ذه  ه  ، وھ ة في ة قائم ارز وذاتي ان ب كي

  ".معينة أو يعكس قيمة تذوقية أو يعكس فلسفة من نوع خاص
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يء مت و ش اسفھ اإلحس طته  درك بواس وب ن ل ومحس ر خي لتعبي ا ان  ا ك ، فربم
ً بأنفسنا  ل.. مرتبطا ا لتلك  الصحيح  ليس بالمعنى  ة بأن يكون مجرد رمز، ولكن  كلم

متفق عليه الخزف وھذا شيء  مجال  مصطنعة وخالصة فى    .فالرمز إشارة 

  

  

  )٦(شكل 

  )٢٦٣-١٥٠(م١٩٧٣طين زلطى   - رول كورنيل .الصرخة

  .مشكلة بالطينة الزلطية على عجلة الخزاف والتشكيل اليدوي مغطى بالبطانة الطينية البني الغامق واألسود

  .كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية (Litton)يتن سم من مجموعة ل٦٠ارتفاع الشكل حوالي 

(P. Ralhenberg: The Complete Book of Ceramic Art, 1972, p. 353) 

  

كل  ى ش ه ف ن نفس ر ع الى أن يعب النفسية التى تدفع الخزاف  األسباب  كما أن 
د ،  ل تقلي ن ك التحرر م ز ب كال تتمي األش ذه  ت ھ ة ، جعل ع غامض كال دواف األش ن  م

المادة ف الخزف بجانب تلقائية  مجال  مقياس معين فى  ين(الكتلة التى يحكمھا  ) الط
ن  روج ع و الخ ذا ھ ر ، وھ لتعبي رد وا كل المج الش ين  ع ب اع يجم ايق ن  ث ع تبح
اد  إيج أو  ين  مع كل  ع ش ى وض زاف ف الخ ة  املته  رغب لتقاليد ، وھو خروج ھادف  ا

ع الواق ن  ال ع متع يء  ى ش ة ف أو رغب ة  دة متوازن ة موح ى ..  كتل يء نفس ش
  .ووجدانى
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ث  اس بحي اإلحس ذا  ن ھ ً م ا ب ن ه جا من عمل ً ويض ا ن ً معي ا إحساس فالفنان يحس 
ً (يصبح  ا النوع ) معدي لعمله، وھذا  متلقي  أو  إلى أى مشاھد  الفنان  أحسه  وينقل ما 

التعبيري الفن  ً وھو  منطقية تماما   .يطلق عليه تسمية 

م" ه تتض ر ، فأعمال المعاص زاف  الخ ه  ا يحاول ذا م ون وھ ً تك ا ي ً فن را ن تعبي
اع  اإلتزان واإليق ة ك لفني يم ا لق ا ق  ب تحقي جان ى  إل س ،  ون والملم الل ره  عناص
ر  ورة تعبي ى ص ه ف اعره ووحدان ع مش ً م ا أيض ب  يتناس ا  دة بم ب والوح والتناس
ية  األساس كيلية  التش يم  الق اط  ارتب ة  لتعبيري ا ه  أعمال ى  ر ف الى يظھ الى وبالت جم

ى وا والنفس انى  اإلنس المفھوم  ى وروح ب تتماش ة  ة رمزي ورة تجريدي دانى بص لوج
المعاصر   .)١٨- ٧٤("الخزف 

ا  ام ولكنن كال واألحج األش ع  ذ جمي ى تتخ العادية، فھ لقنينة  ا ً حالة  فتأخذ مثال
و  أال وھ  ، ً ائدا ً س ا د ً واح كال اك ش د أن ھن ا نج ا فإنن منھ ر  دد كبي ى ع إل ا  إذا نظرن

كل ه ش أن األنسيابي، وبالرغم من  أو  الكمثرى  رى  الشكل  ة ت لباحث ا إال أن  رى،  كمث
الكمثرى  مستمد من شكل  ليس    ).الفاكھة(أنه 

إذا  ي، ف ي طبيع أساس انون  ى ق إل ع  ا يرج ة ذاتھ لفاكھ ا ذه  كل ھ ك ألن ش وذل
 ً يال ببنا قل ص م  ه ث لالمتزاج ب الماء وغير قابل  ً من  ما أغلظ قوا  ً ا مناسب  ً أخذنا سائال

ول  طح ويتح وق الس ر ف ه ينتش كل منه فى كوب ماء ، فإن ة ذات ش معلق ة  ى نقط إل
ى  ال األمر تنشطر  السائل ، وفى نھاية  اليه المزيد من  أضفنا  إنسيابى كلما  كمثرى 
وتر  الت ا  منھ غ  ى يبل الت ة  اللحظ ى  رى ف الكمث كل  الش ة  النقط ذ  ن تتخ فين ولك نص

  . أقصى حده

أشكال أخرى كثيرة فى  الكمثرى فقط بل ھناك  الشكل ال تنفرد به فاكھة  وھذا 
ا الطبيعة ت ات والخالي النب ى  الدقيقة وقرون البذور ف األصداف  الشكل مثل  تخذ ھذا 

ذى  ي ال الطبيع ال  الجم ى  وى عل ر تحت العناص ذه  ل ھ وان وك الحي ى  وية ف العض
اول  ذى يح ان ال اإلنس ك  و ذل زاف ھ الخ ً ، ألن  ا ي ه فن ر عن زاف أن يعب الخ تطيع  يس

رورة م ض السمو به ومن ث وتبديله والسعى وراء  اد  تغيير الواقع  ه واألجتھ تنظيم
الجمالى لتعبير  ا   .فى كشفه عن طريق وجدانه وذلك بواسطة 

تطيع " ذى يس و ال يل ھ األص قوالفنان  ى ،  أن يخل الفن ا  ه تعبيرھ أعمال ى  عل

ن  ى ، ولك الفن ل  العم ة  د رؤي وان عن وط واألل الخط ى  ا ينس رعان م ان س فاإلنس

ة متغلغل ه  أمام ة  ل ماثل الجمالية وحدھا ھى التى تظ ه  فلسفته  عورة ووجدان ى ش ف

ن  ان م الفن دف  درك ھ تطيع أن ن نحن ال نس ھولة ، ف يانھا بس نس تطيع  ث ال يس بحي

ھا  تطيع حدس فة نس ن فلس ن م الف ر  ا يعب ق م ن طري إال ع ه  ى فن ه  ف ا يعني وراء م

  .)١١٠- ١٢٠("والشعور بھا
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ر  لتعبي ا وء  ى ض الى ، وف الجم ر  لتعبي ا الل  ن خ الفنى ھو الذى يبرز م فالعمل 

ة  يتحول ھذا ى حال إل ع  الواق ى  ا ف ون عليھ ى يك الت وعية  الموض ه  ن حالت ل م العم

ة  المختلف ون  الفن واع  أن الفنية التى تندرج تحت  األعمال  أنفعال وجدانى ، وتصبح 

الى الواقع الذى يعبر عنه بصورة وجدانية ، ومن ثم  اإلنسان  لنقل  محاولة نفسية 

ا للجم  ً وعا موض ق  ره ال يخل ى تعبي فى ف الفلس ان  ى فالفن دع ف ه يب ب ولكن ل فحس

ة  العقلي رة  رفض النظ و ي وع ، فھ الموض ھا إزاء  ى يحس الت اعره  ل مش ة نق كيفي

ى  ياء عل ك باألش ا نحت ن ى تجعل فة ھ الفلس ة ذات  لتعبيري ا رة  النظ رى أن  للجمال وي

المادية والموضوعية طبيعتھا    .)٤٣- ١٥٢(نحو ما تظھر عليه فى 

فة ، ن فلس ى م الخزف ل  العم ى  وى عل ا ينط ره  وأن م عب عناص أص ون  د يك ق

ذى  المعنى ال يس ب ل ل  العم ه  وح ب ا يب إن م ل ، ف للتحلي ه  ول دون قابليت ى تح والت

داللة وجد مباشرةيمكن فھمه وتأويله ، وإنما ھو    .انية تدرك بطريقة حدسية 

  :الجوانب الشكلية للعمل الخزفى المعاصر إضافة - ٣

إال رف  ن أن يع ه ال يمك ى عمل زاف ف الخ ه  ر عن ا يعب دقيق إن م اه ال  باالنتب

وان  وط واألل الخط ى  إال ف العمل ال تحيا  للمادة والموضوع ففلسفة  الشكلى  للتنظيم 

ورج  ول ج دد يق الص ذا  ى ھ ى وف الخزف كل  الش ھا  ى يعرض الت ام  األحج اغم  وتن

لثانى ... فى كل  تعبير تمكننا أن نميز بين حدين " " سانتيانا المعروض بالفعل وا

الموصى به أ الموضوع    .)٧٢- ٤٤("و المعبر عنهھو 

ن  ر م ى كثي ال د  بح يمت فى أص الفلس د  البع كل ذو  الش وم  مفھ ظ أن  ا نالح كم

األداء  ق ب ا تتعل اإل أنھ كل  الش صلة بموضوع  النواحى األخرى التى وإن كانت ذات 

ى  وم ... الفن وية وتق العض ة  لناحي ا ن  انى م ن المع ر ع لتعبي ا ى  ل ف ى تتمث إذ ھ

النفس من اليه  إنسانية  بفلسفة ما توحى    . معانى تحوى مشاعر 

العمل البد أن تعبر بشكل مؤثر " – ١٩٦٢) ويتكن(وفى ذلك يقوم  أن فلسفة 

التشكيلى كما  العمل  إلى عالمات بصرية ، ودالئل رمزية فقد يصاغ  دون أن يستند 

اإلنسان كيان  لھا  الموسيقى فيھتز  أنغام    .)٦٧- ٥("تصاغ 

 ً ا ث   : سفى داخل العمل الخزفى الجذور التاريخية للبعد الفل: ثال

ام  الخ ين  للط إستخدامه  أوانيه باأليدى من خالل  األول أقدم  اإلنسان  لقد صنع 
أو  ى  أدب راث  ه ت ون ل ل أن يك ة ، وقب للكتاب ه  ل معرفت األرض ، قب ن  تخرج م المس

دينية  لھا القدرة على تحريك ... عقيدة  األوانى التى  الفن وھذه  فقد كان يملك ھذا 
  .ا المؤثرمشاعرنا بشكلھ
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ه  أواني ل  ان أن يجع اإلنس م  ين ، تعل الط ى  ا عل ار وأثرھ لن ا فت  أكتش ا  وحينم

انع  تطاع ص زاف  وإس الخ أخترعت عجلة  لبقاء ، وحينما  ا صالبة وقدرة على  أكثر 

ذ  كل حينئ الش ن  وراته ع ى تص ال اعدة  ة المتص اع والحرك اإليق يف  ار أن يض الفخ

لھذا  الالزمة  األسس  أو توافرت كل    .الفنتواجدت ـ 

امس ق الخ رن  ى الق بح ف أص ى  ور حت الفن وتط ل .فلقد نشأ ھذا  الممث ن  الف م 

لتاريخ من قبل  ا األجناس التى عرفھا  ناعة .. ألكثر  ص ن  ت م جعل رق  الش ارة  فحض

ً عنھا  األثير واألكثر تعبيرا   .الفخار فنھا 

ن " الف ذا  ة إن ھ الحقيق ى   زف(فف ن الخ ات ) ف باالحتياج رتبط  وھرى وم ج

للح ذا األولية  ى ھ ه ف ن نفس ر ع لتعبي ا د  د أن يج ه الب أن ى  رة، حت ة كبي ضارة لدرج

يرات  - المجال،  التفس ذه  ذ ھ ث تأخ يراته، حي ال وتفس الجم انى  ه مع الذى تتعدد في

ور  ائدة وتط الس ة  للثقاف ة  زمن  نتيج ر ال ى م ة عل الجمالي يم  للق ز  ابع ممي ط

انية ً . ) ٢٥- ٥٠(اإلنس ا د قانون دوا بع م يج ل فة  الفالس ن  ر م ى  فكثي م عل للحك  ً ا ت ب ثا

 ً تقبال مس اس  المقي ذا  ل ھ د مث ن يوج ا ل ً ، وربم ا رد ه مج اس ب ال يق ال . الجم فالجم

د  ال عن الجم ك  ن ذل ه ع كله وھيئت ره وش ى مظھ ف ف ان يختل ا ك أينم دائى  لب ا د  عن

ق  د األغري ال عن الجم ن  ف ع ريين وذاك يختل المص دماء  ذا... ق ث أن . وھك حي

ور مت ه أم فته ونظريات ال وفلس ا الجم لھ رض  وف تتع ذلك س ة ، ول ددة ودقيق ع

الجمال المعاصرة بفلسفة  الخزفية  األعمال  لتوضيح عالقة  لباحثة بشكل مسھب    .ا

  :تأثر الخزف المعاصر بالفن البدائي  - ١

ى " الماض د  عورية ، فنج ة الش ان بطريق الفن روق  ى ع رى ف راث يس الت إن 

أثير تقبل ت ذھن يس تح ال و متف ان ، فھ الفن ر  ى حاض ً ف ا د ر ممت ون غي ن فن ات م

ة  لبدائي ون ا ال ، والفن األطف ون  عبى وفن الش ن  ى والف األفريق الفن  ة ، ك ... تقليدي

ال  احتم لھا ويبنى فروضه على  مسلمات ال سند  المعمل ، ال يقبل  فھو كالباحث فى 

ه  ى فطرت إل ه  ل طاقت ود بك ه أن يع ى تدفع الت انيتة  ع .. إنس ل م ه يتعام ى تجعل الت

ون  احاسيسه نابعة منالمرئيات برؤية خالصة  ذا الك ه إزاء ھ ، وأحالمه ، وحيرت

  .)٥٩- ٩("الذى يعيش فيه

ى " رة ك اة الفط حي ى  ال رة  الحاض ة  ى األون ة ف لفني ارة ا الحض ادت  ا ع ولم

السنين  االالف من  منھا عناصر فنية طوتھا  األولى .. تستمد  العودة  فلن تكون ھذه 

يعقب ات وس رجع ى  الماض ى  بقتھا ف س ل  رة ، ب األخي ا أو  رات فيم ن الم د م العدي ھا 

المستقبل   .سيأتى به 
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دور  ة ت ية والمعنوي الحس دادتھا  ة بأم لفني للحياة ا الحضارية  ذلك ألن الدورة 

ن  ليس ھناك م أنه  المنشود والذى تشعر فيه  إلى ذلك الحد  إلى أن تصل  الزمن  مع 

أعل توى  ى مس ا عل ف ولكنھ الخل ى  إل ة  ا راجع إذا بھ ام ، ف األم إلى  ى جديد يدفعھا 

يء  الش ى  الماض ك  ون ذل ن فن تلھم م ث تس اعد ، حي ولبى متص ل ق  ى طري وف

  .)٧- ٣٢("الجديد

ان  اإلنس اش  ين ع حيق ، ح الس ى  الماض ك  ى ذل إل ة  العميق ة  لتأملي ا النظرة  ف

نن  دع ويتف ان يب ف ك ا كي لن ف  ة ، إذ تكش الحجري ور  ى العص ان ف األزم ن  ً م ا حقب

الجمالية من  اليه فطرته وغريزته  ك بحسب ما توحيه  رسوم وتماثيل ، يسودھا ذل

ات  الحفري ه  فت عن ا كش ور فيم ى ط ال ور  ن ط ل م إنتق ف  م كي رى ، ث ابع الفط الط

الحضارات إلى عصور   ً ال انتقا الحديث ثم  الى  القديم  الحجرى  العصر    .سواء من 

ورة " ى ص دائى ف لب ان ا الفن داع  ور وإب ن تط النقاب ع الحفريات  ولقد كشفت 

أكتسب وتلقائية ، التى  ن جمالية  ر ع ت مع تطاول العھود صورة من الواقعية ، تعب

الى   الجم ه  ة ووعي و مدارك غ نم مبل ذلك  الفنية ، وك أحاسيسه  اك ... عمق  إن ھن ف

لم يبلغ مداھا من  الخشنة ، التى  األعمال  اليه بصرنا فى تلك  أبعد مما يرمى  نظرة 

ً فنية فطرية  ا ... النضوج ، وإن تضمنت مع ذلك قيما ن بتأمل ننا  أ اج ذلك  اإلنت ذا  لھ

ا  ة ببراءتھ الفطري درات  ا الق ت بھ أوح ى  الت ة  لفني يم ا الق ك  ن تل ب م لبدائى نكتس ا

الفنية الغزيرة فى تنوعھا ومبادئھا األساليب    .)٣٧- ٥٨("ونقاءھا ، ما تضمنه من 

ع  ودة م ى ع ا ھ دائيين، وأنم لب ال ا ق ألعم ى دقي د حرف ك تقلي ى ذل وال يعن

المستوى الذى بل إلى  ن اإلرتقاء بھا  تفادة م القرن العشرين، واالس غته ثقافتنا فى 

لتعبير ا الفنية العديدة، وما تنطوى عليه من تلقائية وبراءة فى    .أساليبھا 

ة  ن أدمي ة م ات الحي للكائن كال  األش ن  ر م لبدائية الكثي األعمال ا فلقد تضمنت 

ورة البساطه فتارة يعبر عنھا بص منتھاه   حيوانية ، ذات واقعية نسبية فى تخطيط 

ات ... ھندسية تجريدية  األتجاھ ذه  ل ھ ً رمزية تشخيصية وال ريب فى أن ك ا ن ا وأحي

رة  ة والمعاص الحديث ة  لفني ذاھب ا الم ل  ى ك ً ف ا دا قوي ا ص لھ ان  ة ك لبدائي ة ا لفني ا

المعاصر   .والتى تأثر بھا الخزاف 

  :وفيما يلي بعض األشكال التي تؤكد ھذا المعنى 
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  )٧(شكل 

  "ة ترجع إلى العصر الحجرى القديمشكل فخارى لمنزل أو قلع"

ان  ة .... والشكل يحوى تحزيزات عضوية وھندسية ذات داللة إيحائية لدى الفن ة  تأثيري ا دالل د كانت لھ فق
ه  ه وكھف زيين منزل ة أفعى .. على األعداء واألشرار كما كانت تستخدم فى ت ى ھيئ ة عل د استخدم وحدة رمزي فلق

  .راسة من إقتراب األعداءأعلى المنزل رمزاً للحماية والح

  )٢٥١صـ" الفن البدائي"أشيلي مونتياغو (

  

 

  )٨(شكل      
  شكل يمثل طائر ـ يرجع الى العصر الحجرى القديم"

زة  د المظاھر الممي دائى فى تأكي ر الب وة تعبي دياً يتضح فھي ق اً تجري اً رمزي ونالحظ أن العمل يحمل إتجاھ
  .افة الرأس، مما يسھل التعرف على نوع الطائرللطائر ، سواء فى حركة القدم أو التف

  )٢٥٨، صـ"الفن البدائي: "أشيلي مونتياغو (
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  )٩(شكل 

  "قالدة ترجع الى العصر البدائى القديم بأسبانيا"
  

ا من  رأة عقب قيامھ ى صدر الم والقالدة تمثل إمرأة تحتضن طفلھا الوليد وكانت تستخدم كتميمة تعلق عل
ثالن  .ولوليدھا الوالدة ، حماية لھا ا يم ك لم دائى فى ذل الغ الب ذراعين ، حيث ب ونجد لتحريف الواضح فى طول ال

ان  ى . الرمزية إيحاءاً بالحماية والحن درة عل وة والق ى الق ل عل ذراعين دلي ة ال رين فى نھاي ين الكبي رى الكف ا ن كم
  . الحماية

ه  ل صغيراً .. وھناك منحوتات كثيرة تمثل العالقة الوثيقة التى تربط الطفل بأم ونالحظ أيضاً أن حجم الطف
وء ... جداً بالنسبة ألمه والشكل ككل يعكس عمالً فنياً متقدماً بالنسبة للعصر الذى أنتج فيه  ونالحظ وجه األم الممل

  .مل والقوة والفطنةبانطباع الترقب والنظر إلى األمام ليعطى شعور باأل
  )٢٥٩، صـ"الفن البدائي: "اشيلي مونتياغو (
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  :فلسفة الفن البدائى بتأثر بعض الفنانين المعاصرين  - ٢

د " رت ري ول ھرب ا "يق ى نقائھ ا ف رى جمالھ ة ي لبدائي ة ا الخزفي كال  االش أن 

موحيه بأفكار عقائدية وارتباطات دينية   .)٦٨- ٤١("وصدقھا ، وذلك ألنھا 

ال ا مج ى  ر وف اد يقتص ى يك الماض رن  الق ر  ى أواخ زاف حت الخ ان  زف ، ك لخ

ث  ن حي ه ، م اس من راث واإلقتب ن الت اء م اإليح ى  ابقة عل الس ارات  للحض ه  إدراك

افى  لثق ا وعى  ى وال الفن وعى  ال ن  ة ولك الوظيفي ة  القيم د  ة وتأكي لتقليدي ا ب  النس

ا لعلھ ورة،  ية ث الماض نة  تين س الس أو  الخمسين  وق  بوجه عام طرأت عليه منذ  تف

األ المعنوية ، على  أھميتھا من الوجھة  ً فى  را أخي م  العل ه  الي و قل ، ما توصل  ، وھ

الماضية لثقافات  ا الحقيقية التى تنطوى عليھا شتى  القيم    . الكشف عن 

المنقوشة على كھوف  ً أن يتأمل الرسوم  المعاصرا الفنان  فقد أصبح فى وسع 

كو( ل) الس لتماثي ا أو  ا  غيني ن  ً م ا ل قناع ا  أو يتأم لفانت ا ارات  خمة بمغ الض

(Elphanta)  الھند ر .. فى  ى عص إل ع  ة ترج ة قديم أثري أنھا تحف  إعتبار  ألعلى 

ا  لھ تجيب  ويس ان  الفن ا  ل بھ يتفاع رة  ة حاض اذج فني ا نم أنھ ى  ا عل ه ، وإنم بعين

مباشرة واعية   . إستجابة 

تى  ر بش أن عب ر ب المعاص زاف  الخ أثر  امل ت الش وعى  ال ذا  ن ھ تج ع د ن وق

اليب اس ال  األس مقي ة  تواه بمثاب ه ومس ه وطاقت اج وكميت اإلنت بح  ة وأص لتعبيري ا

إال به  الفنان    .يقاس قدر 

ً ما يجا" ه ويفكثيرا يا فن ا ر بقض المعاص ان  الفن ه  لجب ى د  ة ف ً جذري وال ا حل ھ

لف الس اج  رى . إنت ة كالمص القديم ون  الفن ل  ن ك تفاد م إس ه  أن و  بيكاس رح  د ص فق

األفر ن  انى والف ى والروم ه واألغريق ى مراحل ه ف ديم وإنتاجات الق يكى  والمكس ى  يق

االستفادةتوضح المختلفة    .ھذه 

دان  " خمة اإلب ض اء  ل نس ة تمث ً خزفي ال كا أش ا  تج فيھ أن ى  الت رة  الفت ى  فف

ك  ى ذل رأة ف ال للم الجم اييس  ومرى ومق الس الفن  ذكرنا ب ان ي األرداف ك ة  وممتلئ

ً وي ا يكي كالس ا   م فيھ ان يرس ى ك الت رة  ى الفت ر ، وف رأة العص ال الم ا جم ر فيھ ظھ

ا  كال وبنائھ األش ر  ا كس األغريقى ، وحينم بنسبھا وإيقاعھا كان يذكرنا ذلك بالفن 

ادره  ى ومص اإلفريق ن  الف ذكر  ً ت ا ي ى ... ھندس ة ف وه المزدوج رت الوج ا ظھ وحينم

ديم  الق يكى  المكس ن  الف ن  ة م إيحائي ه دالالت  ك ل ان ... إنتاجاته كان ذل و ك فبيكاس

المالحظة و ت شديد  ع تح ى تق الت ة  لتراثي كال ا االش ن  ً م ً  كثيرا ا شعوري يستوعب ال 
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ر  الحاض ع  ق م ا يتف ا بم ياغتھا وبنائھ ص د  ات ويعي العالق درك  رى في ه البص حس

الجارية   .ومفاھيمه 

ابقة  الس أعمال خزفية تعبيرية ال تقل فى تأثرھا بالفنون  كما قام بإنتاج عدة 

مجال فنون أخرى كالنحت والتصوير    .)١٢٣- ٣٠("الخ.. عن أى 

ة،  ١٩٤٨وفى عام " ة الثاني رب بيكاسو أن جأى فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمي

وبعض األطباق ) الحمامة(يصوغ من الطين بعض األشكال الخزفية التى تمثل موضوعه المفضل 

  .)١٢٤- ٣٠("واألوانى الخزفية والفخارية ، وكان يحرقھا حريقاً أولياً ثم يطليھا بالطالء الزجاجى

ة  الى جسدا دمى بدقة وثق الطين ويحولھا بأصابعه  وكان يمسك بقارورة من 

لھا  تدعى .. ال حد  الطين الرخوة التى تس السيطرة على خامة  مما يظھر قدرته فى 

ى  ا ف ى بھ م يلق ة، ث الخام ذه  ات ھ وانين وإمكاني ى ق ر ف ً ينحص ا ً خاص ا ي ً فن كيال تش

د أن يطل رن بع اجى يالف الزج الطالء  ا ب ر .. .ھ د ومبھ ف جدي ة كش لنتيج ا ون  وتك

  .للفنان وللمشاھد

ت  والنح وير  م والتص الرس ون  ً يجمع بين فن ا الخزف فن بيكاسو أن  حيث يرى 

ذا  زو ھ ى غ إل اه  ا دع ار مم اإلنتش ى  درة عل ة وق الى ما فيه من قيم نفعي باإلضافة 

الطين والم معاملة  المحيطين به والخزافين  بجرأته فى  واد الميدان ، حيث أدھش 

  .الخزفية

ا  يته عليھ شخص اس  إنعك و  و ، ھ زف بيكاس ى خ إل ار  األنظ ت  ا يلف وأن م

ل  المفض وعة  موض ا  ور عليھ ويرية ، ص ة تص أعماله كلوح كمصور ، فعالج بعض 

ران  لثي ا ارعة  ن .. مص ً ع ال ور فض المنظ ى  رفه ف ور وتص ل والن الظ تعمال  باس

ى ه عل ل بمھارات تطاع أن يحص وير فإس التص الملمس فى  ة  أسلوب  أثيرات تبادلي ت

السطح وخشونته الخزفية ) ١٢(وشكل . بين نعومة  األعمال  مجموعة من  نا  ل يبين 

  .لبيكاسو
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  )١٠(شكل 

  م١٩٤٩للفنان بيكاسو ) يإناء خزف(

ة  وى المستمد من الطبيع ر الحي ى المظھ د عل ذى يعتم ان ال ى . ونالحظ أداء الفن ى أخر نجاحه  ف أو بمعن
ان ... لباً ما توجد داخل األجسام الحية سواء كان طائراً أو جسداً بشرياً أو حيواناً إظھار الحيوية التى غا إال أن الفن

ى  رة الت ألق الفك أضاف تحريفاً للخطوط الخارجية حتى يتيسير له أن يعطى مضموناً لعمله الفنى يكون من شأنه ت
ه خطو اء وليون ك فى عضوية اإلن ى ذل ة الشيء وجوھره ويتجل ة توحى بحقيق ه بصورة تلقائي د .. طه وزخارف ق

  . تتشابه ايضاً مع العمل البدائى الذى يسبقھا ولكن بإضافة رؤيا بيكاسو التخيلية 

(Marina Picasso: Picasso Ceramic, p. 129) 

  

  
  )١١(شكل 

  
  م١٩٦٤طبق للفنان بيكاسو ـ 

الظالل م  ب ون والمفع ة الشكل  ولقد عولج سطح الطبق بطريقة تجمع بين الملمس والل د حيوي د .. ليؤك ولق
ن  ذكرنا بف ى ت ه والت ة وفطري ا بتلقائي ر عنھ مكة والتعبي وع الس ن موض ه ع ن أعمال ر م ى كثي و ف ر بيكاس عب

  ). البيرومكسيك ـ البابلو(
ه  ة من د أضيفت لسطح الطبق وليست نابع أن العناصر المستخدمة ق فضالً عن قدرته اإليحائية للمشاھد ب

  .الذى أبدع فيهثراً بفن الكوالج متأ
(Marilyn Mccully, Picasso Painter and Sculpture in Clay, p. 18) 
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  )١٢(شكل 

  
  م ـ فخار ملون باألكاسيد األحمر واألسود) ١٩٤٨(ثالث أوانى للفنان بيكاسو 

  
ه  ة ونجد أن األشكال تعبر عن جسد المرأة كرمز لالحتواء ، وإلحساس الفنان بھذا االحتواء الذى تمثل األني

ه  ى وج المرأة عل ان وب ھا باإلنس بھا ومقاييس ا ونس ى ارتباطھ ل ف ية ، تتمث زاء أساس ن أج ا م ة بتكوينھ الخزفي
  . الخصوص 

ى تعرف باسم  اء األساسية والت أجزاء اإلن بطن"ف ر و " ال دم"للجزء األكب ان " الق القاعدة ، الجذع إذا ك
ة للشكل المكون من الجزء اإلناء طويالً وضيقاً ، والكتف فى النقطة التى يستد ه ، والرقب د إقفال ير فيھا الشكل عن

  . الضيق إلى الداخل ، والشفة للشكل المنشأ الذى يحيط بالفوھة 
رأة  وبين ھذه األجزاء المختلفة توجد احتماالت النھائية للتعبير باإلناء فى رأى نقاد الفن الحديث يشبه الم

  .".ى استخراج بعداً جمالياً أخر لمعنى المفرغات الفخاريةأو يشبه العنصر األنثوى ، وھذا يساعد عل
(Marilyn Mccully, Picasso Painter and Sculpture in Clay, p. 25) 
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  )١٣(شكل 

  طبق للفنان بيكاسو 

Picador with shying Hours 

ران  و مصارعة الثي ان وھ دى الفن ل موضوعاً مفضل ل ل العم ه الكثي.. يمث د من ذى نج ر كموضوعات وال
  .تصويرية على جدران كھوف التاميرا

ا صور  ويتوسط العمل الفارس ممتطى جواده وھو يقوم بكل نشاط بغرس عصاته الحادة فى رقبة الثور كم
رأة  ى سطح م ذلك المنظر عل جموع المشاھدين حول محيط الطبق بصورة أعطت إيحاءاً للمشاھد وكأنه انعكاساً ل

  . مقعرة 

  . لمنظورى الذى أعطى للعمل حساً تصويرياً أضاف من قيمة العمل التعبيرية إلى جانب البعد ا

(George Ramie, Ceramic of Picasso, p. 15) 

 

  

  )١٤(شكل 

  )١٩٤٩إناء للفنان بيكاسو ـ (

ل جسد  ة ، وھو يمث ة والليون استخدم فيھا تقنية التشكيل اليدوى فى بنائه مما أضفى على خطوطه الحيوي
  .كما نالحظ تأثر األداء باألقنعة والوجوه المكسيكية القديمة . ذلك بلمسات فرشاته على سطح اإلناء امرأة وأكد 

داً ... ية فى أن واحد ، فضالً عن قيمته النفعفقد جمع اإلناء بين فن النحت والتصوير والرسم  مما أعطى بع
  .جمالى ونفعى للعمل والذى كان يحرص عليه بيكاسو فى معظم أعماله

(Marilan Mccully, Picasso Painter and Sculpture in Clay, p. 30) 
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  )١٥(شكل 

  سم٤٥تراكوتا ـ  -١٩٤٩ـ لفنان بيكاسو ـ ) ديك(

وى وخطوطه    ة الجسد األنث ين حيوي إناءخزفى يظھر فيه أيضاً براعته فى النحت والرسم ويجمع أيضاً ب
ى اللينة ونقالتھا الھادئة إلى جانب وداعة الطائر و ديك والت م سمات ال رشاقته وارتفاعه عن األرض وھى من أھ

ة الرشيقة  ى رأس ... تتمثل فى أرجله الطويل دھا  أعل ام بتردي د ق رة وق ى شكل دائ اء عل د اإلن اره لي ونالحظ أختي
  .اإلناء بشكل الھالل أو قرون الثور المتأثر بھا بيكاسو

(Marilan Mccully, Picasso Painter and Sculpture in Clay, p. 32) 
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  )١٦(شكل 

  سم ٣٧ـ فخار ـ  ١٩٥٠بيكاسو 

إناء أخر للفنان يعكس فلسفته ىف رؤيته للشكل اخلزىف ممثالً لالحتواء وهلذا اختذ من الشكل األنثوى نسبة ومقاييسة مصدر 
  . وهتهإحياء له وأكده خبطوطه التصويرية باستخدام البطانات امللونة على بطن اإلناء وكتفه ومقبضه وف

مثلما تأثر هبا بيكاسو ، إال أن هذا .. ولقد تركت النزعة البدائية تأثريها ىف كثري من اخلزافني وخاصة ىف املوضوعات املتناولة 
من املوضوعات التعبريية الىت تناوهلا الكثري من الفنانني ىف خمتلف الفنون وىف خمتلف " األسرة"فموضوع . التأثري حيدده الوعى والثقافة 

  .لشكلى الواحد جلميع أعضاء األسرةاحلضارات ملا هلا من مدلول داخل النفس البشرية أمتد منذ أقدم العصور على أهنا النتاج ا

(Marilyn Mccully: Ibid, p. 33) 

  

  )١٧(شكل 

ه أشكاله  إناء آخر للفنان يعكس فلسفته حيث اتخذ من الشكل األنثوي نسبة ومقاييس مصدراً يستوحي من
  .ةالخزفي

(Marilyn Mucclly: Ibid, p. 35) 
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  :من التراث 
  
  
  

  
  

  )١٨(شكل 
  (Family)) األسرة (

  تشكيل خزفى يرجع الى العصر الحجرى الحديثمجموعة أواني في 
  

وم األسرة  ائى والفطرى لمفھ ر التلق اطة التعبي د ... ونالحظ بس ة ق ة جمالي وع قيم ع التن دة م ة الوح فقيم
وع من حققھا البدائى فى موضوعه م أتى التن رار الشكلى للتحوير فى العنصر األدمى وتوحده ، وي ن خالل التك

فالرجل ھو األطول ... خالل التغير فى أحجام العناصر وأطوالھا الى جانب اختالف التعبير الذى يظھر فوق الوجه 
ى  فى قامته واألكبر فى بنيانه الى جانب الحدة والخط الھندسي الذى أنھى به الخزاف الشكل رأة .. من أعل ا الم أم

ا  ا إذا نظرن ى جانب أنن والتى تمثل األم فنالحظ الليونة التى امتازت  بھا طريقة تشكيل الرأس واألنف المستديرة ال
ا .. للوجه نشعر بلمحة من الوداعه والرقة  ل إال أنن ه طف رغم من كون ى ال ر ، فعل ه ذك أما الطفل الصغير فنشعر أن

األب نرى قسمائه بھا شيء من ا اد تشابھا ب وين الخط الھندسي الح دأ فى تك ة رأسه تب ى . لحدة أيضاً ونھاي وعل
  . الرغم من بساطة العمل إال أنه يحمل الكثير من الدالالت التعبيرية التى نجح الفنان البدائى فى إظھارھا 

  )٢٥٦، صـ"الفن البدائي: "أشيلي مونتياغو (

  



 -٤٠-

  

  )١٩(شكل 

  )السكو كھوف(غادة فلندروف 

ال ، ألن .. والتى بالغ البدائى فى إظھار مناطق األمومة لديھا ) غادة فلندروف(أما  فقد رمز لھا بإلھة الجم
كثرة اإلنجاب مرادفة لقوتھا وسيطرتھا على األخرين والطبيعة من حولھا فرأى فى تلك النسب المبالغ فيھا إتساق 

ة تتفق وم ة وعلمي ا فكري ى رؤي ى تلب ره ، والت ات فى مع نسق تفكي ك المبالغ ى تل ا إل ادى ، فلج ة الم ات واقع تطلب
أجساد النسوة كنموذج متعادل مع رؤياه الجمالية للمرأة فى ذلك الزمن البعيد ، وحتى تعبر عن واقعة كما يحب أن 

  .يراه ھو

  )٧٧ص  ١٩٨٤أنثولوجيا الفنون البدائية ، دار الحوار للنشر سوريا : إبراھيم الحيدرى (

  

  

  )٢٠(شكل  

   .م١٩٧٦ -مصر  -ف سيد رضوان ـ فخار محروق مطبق عليه بطانة بيضاء اذع للخزج

لقد عبر الخزاف عن جذع المرأة وأكد فيه على مفھوم الجمال القديم للمرأة من امتالء األرداف والخصر   
اكن فھو يعبر عنھا بمفھومھا األول والبدائى ، حيث أنه ال يقصد أمرأة بعينھا ، ولكنھا أمراة كل الع ل األم صور وك

  .وكل الشعوب

  )م١٩٧٦معرض الفنون التشكيلية ، مايو ، كتالوج (
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دى  ة ل ة والخزفي الفخاري ال  األعم ى  داه ف رى ص التعبي اه  لالتج  ً أيضا لقد كان 

ل ا د  رى بع اة أخ ام حي ث وقي ان بالبع ديم ، فاإليم الق وت الفنان المصرى  ر .. م تعتب

ى أدت  ديم والت الق لعالم  ا أعظم حضارة عرفھا  إلى قيام  البواعث التى أدت  من أھم 

ؤمن  األولى بالصوفية والتى ت الحضارات  لشعوب  المتطور  الوعى  الى ذلك  بالتالى 

ع انبروح ى جمي ابع ف الط ذا  كائناته ، حيث نلمس ھ إحترام  الكون ، وتعمل على  ية 

القد رية  المص اة  الحي اھر  ة مظ دھا الديني وتقالي ة  ان .. يم الفن ة  ت عناي د كان فق

القديم م أكثربصنالمصرى  الخالدة  الروح  ه   من ة على تصوير  العناية بالجسد نفس

ومة ا مام المرس اليم  لتع ا ع  ق م اإلنسانية بوجه عام فى وضع يتف الشخصيات  براز 

الشعب    . لثقافة 

د  رت ري رى ھرب ل"وي متمث ديم  الق رى  زف المص الخ ال  ادة  ان جم إج ى  ف

ى  ه وبن أعمال كل  ث ش زاف حي الخ ة  لعجل ه  أوانيه باأليدى وإختراع لتنفيذ  الخزاف 

ن  ة م ذه الدرج اس وبھ األحس ذا  ره بھ ا غي ليھ إ ل  م يص ل ة ،  وط بليغ ا بخط ھيئاتھ

ه لبقاء لدي الخلود وا الخارجية التى تخدم عقيدة  وتماسك الھيئة  الشكل  - ٣٨("صقل 

٣٤(.  

الخزفية " األعمال  التصميم والوقد إمتازت  لتام وعيالمصرية بدقة  بأصول  ا

الوحدات والعالقات ولم تغفل فى  لتناسب فى جمال  النفعى رحلة الخامة وا تطورھا 

ي  الال يابية والجم ل  ، اإلنس أو نق ة  المحيط ة  االجتماعي اع  األوض ن  ر ع لتعبي وا

الوجدان   .)١٠- ٥١("المشاعر ومطامع 

ط وق س ه ف ة كما كان للون معنى رمزى عند تطبيق ود ... ح األني األس اللون  ف

اء  اة والنم الحي ز  ر رم ر ـ واألخض للخي  ً زا دة ورم الجي ة  الزراعي ألرض  ز ل يرم

للقوة والعنف  للماء والسماء ، واألحمر يرمز    . الخ ... والزرع ، واألزرق يرمز 

ر  ى عص ت ف أنتج ى  الت وارير  الق ك  ال تل الجم ن  رة م ة كبي ت درج د بلغ ولق

طى  ة والوس الحديث ة  ع الدول النف ات  ال وغاي الجم ائص  ين خص ت ب جمع ى  والت

ال  ة ويق الفكاھ ابع  ھا ط ى بعض اع ف ا ش ود ، كم األس وائم  كرؤوس البط والبجع وق

الحظ وتدفع الشر والحسد أنھا تجلب    .أنھا تستخدم فى المنزل يزعم 

ة " القديم الفرعونية فى حضارة مصر  األوانى  ً عدد كبير من  أيضا ولقد ظھر 

ت والتى تتميز بالمق ى نحت ة والت ة وحيواني كال أدمي أش ة  ى ھيئ المنحوتة عل ابض 
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تخدميھا  لمس  ً ا ن معي  ً را ى تعبي ت .. لتعط المرأة كان ة ب الخاص ة  الزين أوانى  ف

ة  ة بالزين الخاص احيق  ور  والمس العط دمون  راد يق ى .. منحوتاتھا على ھيئة أف إل

ر وم يعص لتق والدة  ة ال ت بعملي ى قام الت األم  الخاصة ب األوانى  د  جانب  الزائ بن  الل

الطفل  إرضاع  لحين بداية  اعز ... من ثديھا  ر  والم البق بن  لل ة  ى خاص أوان وھناك 

ة ..  كيل والوظيف التش ة  ق وطبيع متواف ى  كيل نحت ل تش وم بعم زاف يق الخ ان  فك

  ).٢١(شكل  )٨- ٦٩("لإلناء

  

  

  )٢١(شكل 

  )المتحف المصرى القديم(

  فق ھيئة أشكال أدمية وحيوانية بما يتوابعض األوانى المختلفة وقد نحتت مقابضھا على (

  )وطبيعة شكل اإلناء واستخدامه

  

د  ديم ، فق دى المصرى الق ر الخزفى ل داخل للتعبي ذا النسيج المت ا المعاصرين بھ ر من فنانين ولقد تأثر كثي

ا كعناصر امتزجت بعض األعمال الخزفية بالمنحوتات األدمية والحيوانية لتزيد من القيمة التعبيرية للعمل ، و لكنھ

ل بحيث أصبحت مكمالً  ة للعم دة الكلي ى صميم الوح دماجھا ف ة إال بإن ا التعبيري م تكتسب داللتھ ة منفصلة ل جزئي

  .لموضوعه الجمالى وجزءاً ال يتجزأ منه

  )المتحف المصري بالقاھرة(
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  )٢٢(شكل 

  ١٩٩٤) لويس ديلوبوسز(للخزاف األمريكي ) احتواء(
  

ا الجزء األخر والعمل عبارة عن  ر من العمل أم جزئين ، األول شبه ھندسي مجسم وھو يمثل الحجم األكب
ة . فھو تلك الشخصية التى تظھر أعلى العمل ويخرج جزءه الخلفى منھا  واء الكتل ى احت والمشاھد  للعمل يجد معن

لموضوعة فيه ولم يحاول تحاول أن تخرج من ذلك القالب ا... الكبيرة للشخصية التى تحاول ان تنسلخ من داخلھا 
ا ... الخزاف أن يصنع للشخصية لوناً مختلفاً للون الكتلة حتى ال ينفصل الجسد عن القالب من الجانب التشكيلى  إم

اً مع .. من جانبھا التعبيرى  ه متفق د مرور الوقت يحاول الخروج من فقد يضع الفرد أحياناً نفسه داخل قالب وبع
  . طالما أنه شعر بسيطرة تلك الكتلة عليه غريزته المحبة دائماً للتغير

  .ھذا الشكل مستوحى من روح الفن المصري القديم
  )١٩٩٤بينالي القاھرة الدولي الثاني كتالوج (
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  )٢٣(شكل 
ً (للخزاف ) إنطالق(   )نحت خزفى( ١٩٩٢) أورجواى) (زول سنا

  
اء لينشأ  ..وقد استغل الخزاف سطح اإلناء ليعالجه بطريقة نحتيه  ا لفوھة اإلن ونالحظ اإلزاحة التى قام بھ

ويعادلھا بمجموعة الخيول على الجانب األخر فى المقابل وكان المرأة تنطلق بھم ) الخيول(عليھا المرأة التى تقود 
  . فوق سفح ھضبة أو مكان مرتفع 

ة  را(وقد عادل ھدوء األنية واتساع سطحھا بذلك التوتر الذى نلحظه فى حرك ة ) ساألف اك وحرك ا وھن ھن
اه الفوھة  ه وھو أتج ى أن يحقق أتدامھم التى تدل على القفز والسرعة وھناك أيضاً أتزان أخر حرص الخزاف عل

ة  ول(الذى يشعرنا بأن اإلناء يتجه نحو الفوھة وھو عكس اتجاه حرك ان فى ) الخي ه الفن د حقق وع ق ك التن ل ذل وك
  .  إطار وحده واحدة تظھر لنا العمل متكامالً 

  )١٩٩٣المعرض المحلي بكال الجواي كتالوج (
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ى  ة والت الخزفي ال  لألعم افة  المض ات  بالمنحوت أثر  د ت زاف ق الخ ان  ذا ك وإ

توى  ى مس ال ع  ً يرتف أيضا العمل  إال أن  لبدائى  تزيدھا قيمة تعبيرية فى المصرى وا

اليون ا المثالية  ق عليھ ة يطل الجمالي ادئ  ن المب ة م ى مجموع وم عل ى تق ة والت اني

اصطالح   ً ال التنوع(إجما ه ) الوحدة مع  مات وج ى قس ر عل لتعبي ا حيث نالحظ ھدوء 

اة  لفت ادئ(ا ذه المب د ھ أح و  ذى ھ ن ) وال الف ا  ى ورثھ الت اھر  ن المظ ً م ا أيض و  وھ

رية  المص ة  النحتي روح  ن ال انى ع وع... اليون الموض وم  ا تق ا بينم معظمھ ى  ات ف

ن  ورة م ى ص على ذلك الصراع الذى نشھده ، تارة بين ألھتھم وتارة أخرى كان ف

ا ، ة ذاتھ اليوناني بالد  ال ين  ة ب روب دموي ى ح ال ود  ين  التوتر الذى يق ا وب أو بينھ

يين الفارس زاة  د الغ اريز معب ى اف دياس ف في ا  مثلتھ ى  الت زوات  الغ ك  ة تل ، خاص

لبارثنون  ل ف... ا ان يتمث ت حيث ك كان ذى  فى ، ال الفلس ر   ك األث ى ذل الفن ى األداء 

ان  الفن ا  لھ دف  ان يھ ى ك الت ة  الجمالي المثالية  مطبوعة بطابعة ، من حيث  الفنون 

إنتاجه    . اليونانى فى 

طحه   س ة  ه ونعوم ة جدران ة برق فة عام ى بص اإلغريق زف  الخ ز  د تمي ولق

إلى أن  لمعان خفيف وھذا يرجع  اإلناء كانت التى  شك) الطينة(وكانت ذات  منھا  ل 

ى  اعدة عل واد المس الم اعم وبعض  لن ا ل  الرم ن  ل م وى قلي ا يح ً ، وربم ا ناعمة جد

الحريق  البسيط بعد  للمعان  ا أضافت ھذا    . الصھر التى 

ة  ية وأدمي ات ھندس ارف ومنحوت رف بزخ ه يزخ اء وقاعدت اإلن ق  ان عن وك

 ً را ى كثي اظر والت المن وم  لرس اء  اإلن دن  رك ب اظر  وحيوانية بينما يت من ورت  ا ص م

بالءتم الن ة  لطبق ة  اة الديني الحي ل  ة ث اطير اإلغريقي م واألس المالح ل  أو تمث  ، .

اطق  ة ومن ور تايخي لعص يدات  الس اء  وتميزت بحيوية بالغة ، كما عكست طرز أزي

مختلفة    . حضارية 

زف  الخ د  لوب وتقلي س اس ى نف انى عل زف الروم الخ  ً ا ايض افظ  د ح ولق

أحي أنه كان  ذاإلغريقى حتى  ر ال العص د  ى تحدي ال ف األعم ين  الفصل ب ً يصعب  ا ن ى ا

ه  الي ى  انى(تنتم أو روم ى  ة .. )إغريق الروماني ة  ات الخزفي المنتج ض  إال أن بع

بة  ات بالنس المنحني رة  دة وكث ن ح يل وزادت م ارف والتفاص رة الزخ مت بكث أتس

الخارجية    . ألشكالھا 
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  )٢٤(شكل 

  تشكيالت خزفية

  م١٩٩٦ـ للخزاف ميشيل فالميا إيطاليا ) تكوين(

د ان ونالحظ ذلك التأثر باإلردية والمالبس عن ا  الفن رة طياتھ ا وكث تم بثنياتھ ذى أھ انى ال اإلغريقى والروم
ة الناتجة عن ت. فأعطت لألعمال الخزفية صورة من العظمة والترف  يم الخطي د استغل الخزاف الق ات فق ك الطي ل

ى  ات ، وتجزئ أ الحرك ه ، وتنش دد ھيئت ه ، وتح كل وفراغ م الش ى تقس دة ، فھ ائف عدي وط وظ ات ، فللخط والثني
ا  المساحات وعندما يستخدم الفنان الخطوط لتقسيم الفراغ فإنه يھتم بإيجاد فواصل ممتعة بينھا يستحث الفنان فيھ

ة نشاط عقل الرائى لبناء عالقة جمالية بين مساحة وأخ ذه الرؤي ة يرضيه بالمشاركة فى ھ رى فإنه فى ھذه الحال
ى تساعد فى .. الجمالية لما للخطوط من تأثير نفسى  ى الت د رأسياً من أسفل ألعل ى تمت د استخدم الخطوط الت فق

دما شكلھا بجوار خطوط  ا عن وة تأثيرھ ة وزاد من ق ا استخدم الخطوط المنحني ا ، كم اه م ة فى اتج إظھار الحرك
ان  مستقيمة لتأكيد مسارھا ، وقد حاول الخزاف أيضاً تحقيق قيمة جمالية مثالية فى مبادئ فنون  اإلغريق والروم

ة والرأسية  أال وھى وحدة الشكل والتشكيل والتنويع فى التناغمات واإليقاعات الناتجة عن مسارات الخطوط األفقي
وع فى أطوال األشكال واختالف المساف ى جانب التن يم العمل ) الشد الفراغى(ات والمنحنية ال رى ق ا أث ا مم بينھ

  .التعبيرية على الرغم من الھدوء النسبى الذى يعكسه التكوين

  )م١٩٩٦المعرض الثامن للخزف بمدينة يوردجيا، كتالوج (
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  )٢٥(شكل 

(BARK ING) 

  ١٩٩٤للخزاف اإليطالى أجراتز شيفولتو 

  

ا والعمل ال يختلف كثيراً فى رؤيته الفنية عن ال أثر بالتشكيالت ومالبسھا وطياتھ عمل السابق من حيث الت
ات فى ... وثنياتھا  ا أجساد لشباب وفتي ا وكأنھ وة األشخاص فى العمل السابق وتظھر لن وة وفت أال أننا نشعر بق

يالً ع.. ريعان العمر  اء األجسام دل ى أما أفراد ذلك العمل والذى نحن بصدده تظھر به إيحاءات وتعبيرات فى أنحن ل
بجانب المعالجة الخطية للمالبس جاءت بصورة تلقائية وغير تنظيمية أكثر مما أضاف للعمل حيوية ... تقدم العمر 

راً  ا أعطى تعبي ا عناصر العمل السابق مم ى اتصفت بھ ان عن األسطوانة الت ى جانب خروج الفن وعضوية ـ إل
لسطحية بالرسم فوق عناصر العمل بمجموعة من إلى جانب المعالجة ا. بالحركة والعضوية أكثر فى ذلك العمل 

ة ومن  ا ظالل ألشكال تقف خلف األشخاص فى الطبيع ا وكأنھ ى تظھر لن ة الت ع اللوني أفرع األشجار وبعض البق
  .حولھم وفى ذلك المكان المجتمعين فيه

  )م١٩٩٥، )معرض الرؤية الطبيعية للفن(المھرجان الثالث عشر لمدينة فرنزا اإليطالية كتالوج (
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الجمالية التى درس " للمعايير  اإلسالمى فال يمكن أن تخضع  الفن  اما دراسة 

النھضة أو فنون ما بعد عصر  اإلغريقى والرومانى  الفن    ".بھا 

د  المى ق اإلس ن  الف ا أن  رى ، طالم ة أخ ايير جمالي مع ن  ث ع البح ن  د م بل الب

مخا ام ظھر بشكل  انى ق ى الروم اإلغريق الفن  رى ، ف األخ ون  الفن ً ألشكال  لف تماما

ان  اإلنس م  لجس ريحى  التش الكمال  احترام  مبدأ  ام . على  دى ق ينى والھن الص ن  والف

ن  الف ا  أم ه ،  ويرية ونحتي وس تص ى طق ة ف ل األخالقي المث ن  ر ع لتعبي ا دأ  مب ى  عل

ورة لص ددة  كال المح األش ن  يء م ها اإلسالمى  فلم يعبر عن أى ش او  إلل ون  أو الك

ذه  المطلق والسر الذى يقع وراء ھ لدخول عالم  السعى  اإلنسان ، بل عن  المثل او 

  )٨- ١١(".المعانى الكبرى

ان نتي" الفن ة  ت حري تحقق د  المطلقفلق المى ب اإلس ن  الف اط  ارتب ة  ب ج ، حس

اإل العقيدة  التوحيد الذى قامت عليه  ديممنظور  وم ق و مفھ ع سالمية، وھ ه م ، ولكن

المسلمينالاإلس لحضارة   ً أساسا   . "م أصبح 

اإلسالمى  الفن  الموھنا يلتقى  لع ا ى  ديث ف الح الفن  أساليب  ؤمن مع  ى ت ، والت

ً باالستقالل ع ا ى ن الواقع دون أن تعتبر ذلك قيد إل ذلك  العكس ھى تصل ب ، بل على 

ائرة ع ة ، ث اإلبداعي ة  الحري دود  ى ح ان أقص ذى ك ديم ال لق ا ن  الف ع  ى واق ل

ً دئسا   .)٢١- ١١("ا

ا أن  ريم فكم الك رآن  الق ن  ا م المية بالغتھ اإلس ة  الجمالي تعارت  اس د  ولق

ذلك  ة، ك القرآني ة  ال البالغ ً جم ا لكى يشكال مع الكتاب وصياغته يتفاعالن  مضمون 

الخط  القرآنية فى  الكتابة  الھندسية، ومعانى  أو  لنباتية  ا الصيغ  معانى  لبديعفإن  ، ا

الشكل المبدع لكى تؤلف مع  الفنتتفاعل    . اإلسالمي  ، 
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  )٢٦(شكل 

  م١٩٨٢للخزاف محمد الشعرواى عبد الوھاب ) آيات قرآنية (

ه  اج عمل ائى ايضاً فى إنت ذلك المنظور .. لقد استغل الخزاف الكلمة كعنصر تشكيلى وعنصر بن أثر ب د ت وق
ؤ ن ب ل م ى تنتق ل ھ ددة ، ب رة مح ياء نظ ى االش ر ال العين ال تنظ المية ، ف ون اإلس ى للفن ى الروح ورة ال رة الص

ة  ة متصلة لولبي اء فرصة أن . حواشيھا بحرك ة دون إعط ات القرآني ة بالكلم ئ الكتل ام الخزاف بمل ونالحظ أھتم
ة .. يتخللھا فراغ  ى محارب ذلك  الفراغ الذى يفزع منه المسلمون وھو شعور قديم أيضاً ، ولكنه عند المسلمين يعن

ادة ة اال عب يس  إبليس التى ال يقابلھا باألھمي دخول إبل ى ل ه الفن ان المسلم مجاالً فى عمل رك الفن ه ، فال يت هللا ذات
ال الكواكب فى السماء ، " .. يونج"وتخريبه وإذا كان ھذا تفسيراً ساذجاً من جانب  ى بمث فھناك تفسير أخر يتجل

ى صفحة واحدة كثيف ا عل ا فى السماء فتظھرھ ى اختالف وجودھ ا عل ة ال حد فأشعه الشمس الغاربة تصطدم بھ
  .لكثافتھا ، ونحن إذا لم نستطيع رؤيتھا كلھا ، فذلك لعجز رؤيتنا  ولعلھا تغطى قبة السماء كلھا

  )٢٠٠٢كتالوج بينالي القاھرة الدولي السادس للخزف ( 

  

رى العناصر  نحن ن ى الھندسى ، ف نقش العرب ى ال ا إل ا لجأن ر وضوحاً إذا م ويبدو األمر أكث
تحم بإالھندسية المجردة  لتل ا جام  دودنس ر المح الكون غي ق ـ هللا ب ات  ـ مطل فالفراغ

ادر  ه مص ابكت في ذى تش ون ، ال الك ذا  ى ھ ة ف لحم دو  ى تب لك دم  افات تنع والمس
ك  المتماس اء  لبن ا خرية ذو  الص ة  ل الھيئ ل يمث ن والعم د ممك ى ح أقص ى  ال ة  الرؤي

ا  رية ودعائمھ البش انون  منة ق متض ات  وخ والثب ً بالرس اءا إيح ى  رآن (وتعط الق
حياتنا) الكريم كيان ودور القرآن فى  لتعبير عن  ا طبيعة    . وما يتفق مع 

يمولوجى " س ير  ة تفس تعيره وثم ي نس الفرنس ب  د والكات لناق ا ن  روالن (م
ة ، ): باريت الكتاب صياغة بلغة مرئية ، شأنه فى ذلك شأن  التشكيلى ھو  الفن  بأن 
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ى ع ياغة ھ ة والص للغ ا ين  ة ب ة والعالق ة منطوق للغ ياغة  ص ى  ةوھ دالئلي ة  ، "الق
ة  لغ ت  ا كان ن ھن ً ، وم ا ة مع لكتاب ة وا للغ ا ق  ن طري ح ع ا يتض إنم ى  اإللھ ان  فالبي

المنسوب  الجميل(القرآن تتطلب كتابة فاضلة بالخط  الخط  الخاضع لقواعد    ). أى 
رآن  الق لوب  أس ى  ى ف الفن ا  دت نموذجھ ى وج الت داع  اإلب ة  آلي ع  ً م ا ي وتمش

رك  ر يت المعاص زاف  الخ ذا الكريم ، فإن  ارئ ھ ً لق ا ع ً واس ال ا مج ور  المح ه  ى عمل ف
د  ف ، ولق ال والموق الح يات  مقتض ب  ة حس معاني دبر  ى يت ل ك ارالعم رآن  اش الق

احترام موقف القارئ فى تعقل وتفھم وتدبر ما يقرأه    ".الكريم على 

  

 

  )٢٧(شكل 

  م ـ مصر ١٩٨١نحت خزفى ، عايدة عبد الكريم 

  

ة  ة قرآني ة أي ا "تم معالجة سطحة بكتاب اً ففتقناھم روا أن السموات واألرض كانت رتق ذين كف را ال م ي أو ل
ة من الطين ). ٢٩سورة األنبياء آية " (وجعلنا من الماء كل شيء حى أفال يؤمنون والعمل عبارة عن تشكيل لكتل

ة الصخري.. بصورة تشبه الصخور أو كتلة من القشرة األرضية  أن القطع ة ونجد بأعلى العمل بعض التشققات وك
ارة أخرى ) الفيروزى(تبدأ فى اإلنقسام ويخرج من بين ھذه التشققات ذلك اللون األزرق  الذى يشبه تارة الماء وت

اء  ذكرنا بإنعكاس الخضرة فوق سطح الم ا ي ون األخضر وھو م ذه .. يوحى لنا بالسماء ليتخلله بعض الل ل ھ وك
ى  م وإدراك لمعن ة عن تفھ ل ناتج ى تضمنھا العم اءات الت ة اإليح ا بصورة مرئي ر عنھ م التعبي ة ، ث ة الكريم اآلي

راغ  ة والف اللون والكتل ة ك ة وفلسفية باستخدام العناصر التشكيلية المختلف ة وتعبيري محسوسة تتضمن قيمة فني
ل ال ة  حجروعناصر من الطبيعة مث الى بصورة طبيعي د موضوعھا الجم ة لتؤك م الفنان ى أستعانت بھ والرمل والت

  . محسوسة 

  )ج بينالي القاھرة الدوليكتالو( 

ات  حيوان ل  وعات تمث ى بموض الخزف إنتاجه   ً أيضا المسلم  ولقد عالج الخزاف 
ا  ة كم ة خاص أجتماعي أنھا تحمل فى نفسه دالالت  أدمية ، وال شك  أو طيور بوجوه 
زال  الغ اإلنسان والحيوان مثل  الخزفية على ھيئة  األشكال  أبرز فى تعبيراته بعض 

ل ة ، واألرانب والصقر وا االجتماعي اة  الحي ى  ة ف د معين ى تقالي إل ز  ا ترم ديك وكلھ
ى  إل عى  و يس يلھا فھ تفاص ذف  كلھا ، بح أو يش ة   ات الحي الكائن فعندما كان يصور 
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ان  بھھا باإلنس ب ش اع يحج ا بقن ى تغليفھ إل أو  ا  رية عنھ فة البش ة الص إزال
  . والمخلوقات 

ورى  ي دول الفرنس د  لناق ى ا ا دع ذا م ن : ول ألن يق (delorey)وھ لم ه  إن
ة ،  لتكعيبي ا ت وراء  كان لمين  المس د  ى عن الت ك  لتل مشابھة   ً ا ب ا أسب المالحظ أن ثمة 
ح  ا مالم ين فيھ اد تب ى ال تك وير ، والت التح ا  ب عليھ ى يغل الت ات  اللوح ى  فف
بح  ى ش أو عل ة  الزجاج ى  أو عل ارة  لقيث ى ا رف عل ال نتع ي ، ف األساس وع  الموض

وھم ف ن ال ً م ال كا أش بح  ان إذا تص يء أن إنس ل ش م ك تطيع رغ الم ال نس ى ع
  ) ١٥- ٣٦(" نتجاوزه
ا " ن ل اإلسالمية تتضح  األعمال  بيكاسو ، وبعض  أعمال  وبمقارنة بسيطة بين 

لقائمة على  ا اإلسالمى  الفن  بيكاسو وبين تجريدات  المدھشة بين تحريفات  القرابة 
لفنا ا األحيان ، وذلك عندما يلجأ  البشرية ، فى كثير من  اإلسالمى اخفاء المالمح  ن 

أو  ا ،  مكانھ ر  وان أخ حي راف  أط الحيوان فى الصورة وإلى وضع  إلى قطع أطراف 
وع  أو أى ن نح  د مج أو أس انى  إنس أسطورية ، كعصفور برأس  حيوانات  إلى تمثيل 

السوية  أنواع الجن ممن ال يشبھون الصورة    . من 
مبدأ عقائدى ر العربية على  السيريالية  لتعبير فقد قامت  ا ذا جاز  اسخ وھو وإ

إن  ذلك ف راب ول ى الت إل يرة  مص ان  راب واإلنس ن ت أدم م ود ، ف دة الوج دأ وح مب
 ً ال متص وان  الحي ور  أو ص الطير ،  ً ب ال متص ان  اإلنس ور  المى إذا ص اإلس ان  لفن ا
وم  بيكاسو يق للوجود نظرة جزئية بل نظرة كلية ولقد كان  بالنبات ، فألنه ال ينظر 

إعادة  الطبيعةبھذا الدور نفسه عندما يحاول    ". صياغة 
ة  لتاريخي ا ور  الص ل  ى تمث ة، والت ول العميق ذور واألص ذه الج ى ھ النظر ف وب
د  ى دارت بخل الت لتأملية   ا أھمية اآلراء  النقاب عن مدى  للماضى وكشف  المختلفة 

ن  الف المعاصرين فى  أخذ به  لھا من أثر فعال  فيما  القدماء ، وما كان   - المفكرين 
المعاصر أستقى الخزاف  ور  فقد  التط ات  من ھذه الجذور ووصل فنه وإبداعه بحلق

ة  ات فني ة واتجاھ ذاھب حديث ن م ر م ع عش التاس رن  الق ة  ى نھاي رت ف ى ظھ الت
ى  ر ف األث غ  ا بلي لھ ان  ى ك رين والت العش رن  الق ى  داھا ف ى م أقص ت  رة بلغ معاص
ه  رق األداء في ف ط ر ومختل المعاص زف  الخ ا  ام عليھ ى ق الت د  س والقواع األس

المع لموضوعاتهوإضفاء  لتعبيرية والفلسفية  ا   .انى 

  

  )٢٨(شكل 

  .١٣تمثال من الخزف الملون على ھيئة طائر رأس أدمى ـ إيران القرن 
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 ً   :الطبيعة كمصدر إلھام للفنان : أوال

إلھ   در  ي مص ة ھ الطبيع ال إن  الفع ا  ا تاثيرھ ان، ولھ لفن ا ي ام  يته عل شخص
وان الق ن إدراك  ه م ة يمكن المختلف ة  الطبيعي ر  للعناص ان  الفن ل  ه، وتأم ين وإدراك

ا  ال فيھ الجم ر  ا يظھ ا بم ي نموھ تحكم ف وت ر  العناص ك  ب تل ي ترت الت ة  واألنظم
ن . ويؤكده دود، إذ يمك ر مح عب غي ن تش لھا م لما  إلى تفسير  طبيعة بحاجة  فكلمة 

يء  ل ش ا ك معناھ ون  ع (أن يك ة –المجتم لبيئي ا ات  ان ) الكائن اإلنس ماء،  ... الس
  .)٢٧- ١٠(الخ

ا الخ د  نعته ي ص ا  ل م ى ك ة ھ ى فالطبيع ان ، وھ اإلنس د  ا ي ليھ إ د   م تمت لق ول
منھا ، بل  الحلول  واإلستفادة  الفنان فينشط إليجاد  حياة  المشكالت فى  التى تصنع 

  . والسيطرة عليھا 

بيكاسو  ة "ويقول  ان الطبيع أحض ى  ال ذھب  ه ي لوحات ل  ى عم دء ف إنه قبل الب
لوح ى  مه عل إلى مرس ألوان ، ثم يفرغھا عندما يرجع  ى يمتص ما بھا من  ه ، وف ت

ً "قول أخر يقول  ا ي أين تأتى بما تعبر عنه فن زء .. يسألوننى من  ى ج أنن ين  متناس
أستطيع الخروج عنھا أتنفسھا وأعيشھا بكل حواسى وال  الطبيعة    .)١٢٧- ٣٣("من 

  :الفلسفة والطبيعة  - ١

بالبيولوجيا أصروا أن ينظروا فى  الخاصة  العلوم والنظريات  إن بعض رجال 
الجمال واھر  ال الظ الجم فة  م فلس ى عل تھم ف لدراس  ً ورا مح ا  ة وجعلوھ الطبيعي ة  ي

يين  الماض رنين  الق ى  ة ف ات جمالي ائجھم نظري ى نت اموا عل الز . وأق اك ش فھن
ن  اء ) م١٨٨٢ – ١٨٠٩( Darwinداروي وء واإلرتق النش ة  احب نظري و ص وھ

اإلنسان ً على علم  ليس قاصرا الجمالى  اإلحساس  الطبيعي الذى زعم أن   واألنتخاب 
واء  الس ى  وان عل اإلنسان والحي البھجة عند  أصوات وألوان تبعث  ، حيث تواجدت 
ل  ر قب ة ظھ الطبيع ال  ة وأن جم الطبيع ى  لة ف متأص ة  الجميل ياء  األش ف أن  ، وكي

اإلنسان ب اإلنسانى  ماليينوجود  ً عن الوجود  مستقل تماما   . السنين 

ة ور الطبيع ى  ال ف الجم فة  وعية فلس موض ن  ة داروي د نظري ل وتؤك ض ك ف
أو  ق  المطل ال  ؤمن بالجم الطبيعة نفسھا والتى ت الجمال فى  المثاليات التى ال ترى 

الخاصة لذاتية  ا العلوية أو    .)١٢١- ١٥(بالفكرة 

  ) م١٩١٩ – ١٨٣٤( (Hearkel)آما أرنست ھايكل 

ى  ً ف ثال ي فم الطبيع الجمال  الفلسفة فى  أنواع  لمختلف   ً ا ً مقارن فقد أعد تحليال
ل  لتماث اع وا ةاإليق لبيولوجي ا ه  ل نواحي ن ك ق م لتناس ث . وا ة  حي واإلنثرويولوجي

اريخي  لت ا ور  التط ع  ه م أعضائه وحواس اإلنسان وتطور  إنطباع تاريخ تطور  الحظ 
الطبيعية جماليات  لفلسفة    .نفسه 

ف  ة وكي الطبيع ان  الفن رجم  ف ت رى كي ل ي الھائ رى  راث البش للت ل  والمتأم
ال ذا  ه  ھ المنحت ات والتو جم للعالق فه  ذا بكش دأ ھ ث ب ات ، حي والمتباين ات  افق

دائى  لب ان ا اإلنس ر  ذ عص ة من الفنان والطبيع ذى والكشف بين  زين يال الت ى  ر ف ظھ
إھتم بھا على جدران الكھوف و أو علي والحلى والزخارف والنقوش التى  ه  مالبس

  . حتى جسده ووجھه
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ر  راء كبي ى ث إل الطبيعة والفنان أدى  لتفاعل بين  ا ينواستمرار  اني ي لفن .. ن ا
رت  رز ، وظھ اط والط اليب واألنم األس ددت  ة وتع لفني دارس ا ت الم ث تنوع حي

لبناء  التركيب وا الملئ بالمعانى واالنفعاالت فى    . الطبيعة فى ثوبھا الجديد 

وى  ون دي ول ج ة "ويق ة معدل الطبيع و  ا ھ ة ، وإنم الطبيع و  يس ھ ل ن  الف إن 
تجا إس اھا  د بمقتض دة تول ات جدي ى عالق دماجھا ف إن ل  دةبفع ة جدي إنفعالي - ١١٤(بة 

١١٨(.  

ورة  أجھزة متط ث ب البح االت  مج م  العل م  رين، دع العش رن  الق ة  ي بداي وف
ى  الفنان وخاصة الخزاف من الوقوف عل وتحليلية دقيقة ، مكنت  وبطرق تجريدية 
ة  وم الطبيع دد مفھ د يتح م يع ل ث  ة ، وحي فة الطبيع لفلس العميقة  األسرار  كثير من 

ال  الخي ات  ً الفتراض ا د وفق ردة ، فلق العين المج ة ب المحسوس اھر  ً للمظ ا أو وفق
ة ة وعميق اق رحب ى أف إل المعرفة  ة . وصلت  ي الطبيع ر ف المعاص زاف  الخ ث أن  حي

د  رارھا، فق ة أس ي جعب وض ف وز وغم يم ورم ن ق ه م ا يحوي الجمالي بم موضوعه 
األغوار   .بات يغوص في أغوارھا يبحث وينھل من ھذه 

  :لعناصر الطبيعية الرؤية الفنية والفلسفية ل - ٢

ين ت ا وب ة بينھ المتبادل ة  العالق ب  جوان ً من  ً ھاما ا ب ن جا الطبيعة  أشكال  تضمن 
ال  اإلنفع ارة  إث ى  ادرة عل لق اص ، ا الخ ابع  ات ذات الط الكيفي ك  أال وھى تل اإلنسان 

ذوق  المت دى  ر ل لتفكي ال وا ا .. والخي ن توجھن ً م را ً كبي زءا ل ج ة تمث ذه العالق فھ
االرتب   . اط بالعالم نفسه الواعى ناحية 

تجابة  الس ع  ال واس مج ود  ع وج ن توق ة ، يمك ال والغراب الكم مات  ين س وب
ايزة  متم تجابات  اس ى  ة ، وھ الطبيعي كال  األش م  ى نظ دة ف العدي للتنويعات  لفنانين  ا
ى  ردى ف اه الف االتج ى  ص ،  وعل اإلدراك والفح رق  ى ط ف عل انين تتوق لفن ا ين  ب

  . اإلنتقاء واإلختيار 

ة فھناك بعض ا األنواع المنتظم لفنانين يفضلون أن يميلوا بمشاعرھم ناحية 
ة  اإلنتظامي ن  ة ع منتظم ر  الغي واع   األن لون  رين يفض أخ انين  ب ، وفن التركي

المآلوفة  الغريبة عن    .واألشكال 

كل  ة ش رة جاف لثم ارجى  الخ طح  ال ـ الس المث سبيل  الفنان على  فحينما يالحظ 
ون فإنه يكون على دراية بأن تلك ا) ٣٠( ل اف ذات  كل ج رد ش ن مج ر م رة أكث لثم

 ً ثال ادى م ى الرم إل ل  مائ ى  ى ... بن الكل كلى  الش ام  النظ ة  ن ناحي درك م و ي فھ
ة  الكتل ن  لتابع م الخفيفة والتغير الحركى ا ب لالنحناءات  ك بجان ر وذل ه لكثي إدراك

الحواس مجرد وسيلة النتقال مظھر  الشكل ، حيث تظل  المعانى والدالالت إزاء  من 
المباشر حسى  الفعل    . أو لرد 

ة  ى دراس إل ة  الطبيعي الم  ن ع كيل م التش ر  ة عناص ن دراس ا م ن إنتقل ذا  وإ
 ً ا بد أ أنھما يختلفان وال ينطبقان  الفن فنجد  التشكيل فى عالم    . عناصر 
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  ) ٢٩(شكل 

  م١٩٨٤ـ لسيلفيا ھايمان ـ الواليات المتحدة ) إنبثاق(

ر ٢٥سم والعرض ٣٨خشب القاعدة االرتفاع + ينة  الزلطية الشكل من الط ى المعب سم ونجد تحسيد المعن
رة ،  اف غالف الثم ى يحدثھا جف وترات الت ة فى وجود الت داخل العمل من خالل إدراك مخزون الخبرة لدى الخزاف

اة ة والدة لحي ا  عملي ذور المصفوفة وكأنھ دة فإن ذلك الغالف سينفجر ويتضح وينبثق منه الب د إعتمدت . جدي ولق
وع فى سمك  ة إال وھى التن ى قيمة جمالي اظ عل ة التشكيل مع الحف ى فى عملي الخزافة على الشريحة كعنصر فن

ة  ا الخارجي ة إتجاھات خطوطھ ى ھى .. وحركة الشريحة وحري اء والت د والنم ر واإليحاء بالتوال رى التعبي ا أث مم
ة  .سمة من سمات األشكال الطبيعية وخاصة النبات ا الخزاف ى قامت بھ حيث أضافت .. ونالحظ عملية التوليف الت

  . القاعدة الخشبية بملمسھا الخشن محققة التوازن بين رقة ونعومة الشرائح وبين قوة الخشب وخشونته 

(Loam pine porclain, usa. 1979. p88.) 

  

ھلة  الس ى  األول يلته  ى وس ان فھ لفن ا دى  ة ل ة تعبيري ً دالل ا أيض وط  وللخط
دھا وال ة نج الطبيعي ى  ط ف الخ رة  ا فك و تأملن ً ، فل ا ي ل كي اره تش ث أفك ليبح ريعة  س

لھا ويصعب تقنينھا وتنوعاته التى ال حصر    . زاخرة بقيمه 

د  ان والجس حب والكثب ال والس الجب المتمثلة فى قمم  القوسية  الخطوط  فھناك 
  ). ٣٠(الخ  شكل ...البشرى وتركيبات الزھور 

ل ا تقيمة  المس وط  الخط اك  عف وھن جار وس األش يقان  س ض  ى بع ة ف متمثل
ققات  أو تش ة  الجاف جار  األش روع  ى ف المتمثلة ف المتشعبة  الخطوط  النخيل، وكذلك 

لنباتات األشجار وا أو جذور    .أرض جافة ، 

د  رت ري ول ھرب ن "ويق تمكن ع تاذ م أس دى  ين ي ر ب ن أن يعب ط يمك الخ أن 
ح الواض ن  الحركة والكتلة ، فالحركة ال يعبر عنھا بالمعنى  ومة ع المرس ياء  لألش

ن  ا ع ة بھ ة خاص ة  ذاتي ى حرك ول عل ن بالحص ة ، ولك المتحرك ارة  اإلش ق  طري
ً عن أى ھدف نفعى مستقل تماما الفرشاة فى مرح    .)٥٢- ٥٢("طريق رقص 

ا  ن خاللھ اول م ذى يح ان ال الفن دى  ارب ل ة التج الخطية ھى خالص فالعالقات 
د ذ ى ح ه ف الي ر  الخط ال ينظ رة ، ف رز الفك ة أن يب ن زاوي ه م الي ر  ل ينظ ه ، ب ات
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دفاع ،  ة واالن وحى بالحرك ة ت المائل تقيمة  المس الخطوط  ه ، ف ذى يحتوي ى ال المعن
الصعود والصرامة والمتانة والثبات  معانى  الرأسية تشمل  المستقيمة    . والخطوط 

تقرار   وازن واالس كون والت انى الس ا مع يكمن فيھ ة ف تقيمة األفقي وط المس ا الخط أم
داد ،) ٣١(شكل وة االمت . )٥٦- ٥٢("وأما الخطوط اإلنسيابية المنحنية فتوحى بالحيوية العضوية وق

  )٣٣(، ) ٣٢(شكل 

  

    

  ) ٣٠(شكل 

رة  ى ثم اع ف ل قط ة يمث ر طبيعي ن عناص ات م ى قطاع ة ف ة متمثل م خطي ن نظ اذج م نم
  )٧٧-٨٩(الخرشوف

  

  

  

  )٣١(شكل 

  )١١٨-١١٤(م١٩٧٩الواليات المتحدة ـ ) لروت دوك دارث(حائط بانيل 

سم من البورسلين تم ٤٥×  ٢٠٠ويمثل مدى إستفادة الخزاف من النظم الخطية للعناصر الطبيعية مساحة 
  .م وتم طالؤه باألكاسيد المختزله ألحداث البريق المعدنى١٢٨٠ْحرقه فى 

(Cambrich, E.H., Story of Arts, The Text Edition, New York, 1977, p. 118) 
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  )٣٢(شكل 

الكرنب (نماذج أخرى من النظم الخطية اإلنسيابية المتعرجة وھو شكل من الطبيعة لثمرة 
  )أوالكابوتشى 

  

  

  )٣٣(شكل 

  )١٢٢-١٤٢(ـ فرنسا ١٩٨٩جراود ـ  لفائف للخزاف الفرنسى نيكول

ى أبع ر مطل روق الغي ين المح ن الط كل م ة والش يابية الملتف ة اإلنس نظم الخطي ن ال تفادة م دى االس ل م اده يمث
  . سم ١٧×٣٤×٥٠

(Peter lane . Contemparary porcelain , Asc Black , Chilton book company, 
London, 1954. pl22.) 



 -٥٨-

ى  ة عل ي الطبيع خور ف الص دو  دورانات وتب ة ال منظم ر  وية غي ة عض ھيئ
كل  لبنائية  ش ا أشكال كاملة من الوجھة  تفاد ) ٦(والتكتالت ومع ذلك فھى  اس د  وق

األ للصخوالفنان من  الطبيعية  ً خزفية شكل شكال  ال أعما   ).٧(ر فأبدع 

  

  

  )٣٤(شكل 

  شكل من الطبيعة يمثل أعالى القمة الصخرية للجبال

  

  

  )٣٥(شكل 

ال الخزاف  ة الصخرية وھى من أعم ة توضح مدى االستفادة من األشكال الطبيعي وب ب(نماذج من أعمال خزفي
  )١٣-١٤٨(سم١٥×٦من البورسلين ) روجرز

(Karl Rapa, 1991, p.13.) 
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ات *  ارج قطاع ل وخ ة داخ الخطي نظم  ال ك  ى تل ة عل الحركة فى الطبيع ولم تقتصر 

كل  واج ش األم ة  لحرك دت  إمت ل  ات ب لنبات وا ار  لثم ا ) ٣٦(ا تحكم فيھ ى ت الت

ق  العم ن  وى ع العل طح  عمليات المد والحزر واختالف درجات الحرارة فى الس

األمواج وت اج والتى ينتج عنھا حدوث ظاھرة  ان إلنت الفن ع  ا دف اح مم الري أثير 

الطبيعي القانون  المستفادة من ذلك  األعمال    .العديد من 

  

  

  )٣٦(شكل 

  من الطبيعة

  ١٩٩٠السيد محمد السيد ـ مصر 

  

ة  ا الخارجي ة لخطوطھ ر منتظم ين الغي ن الط ريحة م كيل لش ن تش ارة ع ل عب س .. والعم ذلك لمالم وك

ع السطوح، باإلضافة الى إختالف الدرجا ى ترتف ل اللحظة  الت اً يمث ا شكالً حيوي ت اللونية والتى أنتجت فى مجملھ

  .فيھا األمواج قبل سقوطھا 

  . وقد إختار الخزاف تلك اللحظة ليسجلھا وينقلھا الينا تشكيلياً ما جعلنا نشعر بالحركة اإليھامية للعمل 

 )بالزمالك –متحف كلية التربية الفنية (
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  )٣٧(شكل 

  الشال، مصر مھا محمود 

  

د حھذا الشكل مستو   ة، فق ة جميل ة إيحائي ذه الجذوع مع بعضھا في حرك ألف ھ ى من جذوع األشجار وت
اجي  الء زج كل ط ى الش ق عل د طب اغم وق اع والتن ه التناسق واإليق ر في ذي يظھ كل ال ذا الش ة ھ توحت الخزاف اس

  .بدرجات مختلفة في تداخل وتآلف لوني جميل
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  )٣٨(شكل رقم 

  مھا محمود النبوي الشال –فنانة الخزافة لل

  

رابط    ت ي  ف بية  ا ي االنس وط  والخط ة  لحرك ا ه  في ر  تظھ ة  لطبيع ا ن  م ر  مبتك ي  خزف كيل  تش
واستقرارھا كتلة  ل ا تزان  ا على  لحفاظ  ا مع    .وتوافق 

ه    حرق م  وت ال  لحب وا رائح  الش تخدام  باس واني  األس ة  لطين ا ن  م  ً ا دوي ي تشكيله  تم  لعمل  ا
عم طبق  ثم  أول   ً ا ق ي حري ف ي  وروع  ً ا ي ن ا ث  ً ا ق حري وحرق  بدرجاته  أزرق  بلون  زجاجي  طالء  لية 

كل  الش ات  ثب د  يزي ا  مم اله  أع ة  فاتح ل وا كل  الش فل  أس ي  ف ة  لغامق ا درجات  ل ا ون  تك أن  الء  الط
  .واستقراره
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لشجرة ما، وعلى مسافة تكفى الدراك نظمھا *  أمامية  إلى رؤية   ً أيضا ذا نظرنا  وإ
ة ع ذه الرؤي وف تكشف ھ ة فس ابكة الكلي متش يابية  إنس وط  لخط اعى  إيق ام  ن نظ

ا  أحجامھ ى  ف ف ة وھى تختل نظم حركي ة، ك مختلف عبة  متش ات  اتجاھ ى  رق ف وتتف
منتظمة ات ظغير  ى درج إل األحجام  ا ، ويؤكدھا تحول تباين  ق تفاوتھ ة، يتناس لي
االتجاه شكل ، سواء فالتدريجي الشكل أو فى    ).٣٩(ى 

  

                
  

  )٣٩(شكل 
  

  .الطبيعة لجذوع أشجار تتميز  بالنظم الخطية القوسية والبناء المعمارى الرصين صورة من
  
  

  
  )٤٠(شكل 

  
  سم٣٤×٥٠أبعاد العمل  )٣٣-١٤٤(ـ فرنسا ١٩٧٩تراكيب للخزاف الفرنسى نيكول جراود ـ 

 (Jan Pire, A first book of ceramic, New York, 1980, p. 33) 
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األنما منتظمةومن  الغير   ً أيضا الطبيعة ط  ر فى  إلدراك بمظھ ل ، تلك التى تبدو 
متماثل يحمل اإليقاعى غير  العضوية، واالتساق  لتكامل فى وحدتھا  ا ، خالل خواص 

أجزائھا المفردة الحجوم واتجاھات  دينامى مع تنوع    .طابع 

  

األنواع  لتلك  األمثلة  م (ومن أشھر  أع و  ى نح أو عل وان  ان والحي اإلنس عظام 
الحية ج الكائنات  كال عظام  أش ن  ذوا م إتخ د  انين ق لفن ا ن  ميعھا ، حيث نجد كثير م

ور ى ص ليعبروا عنه ف الجمالى  موضوعھم  المختلفة  كل العظام  ة  ش ، ) ٤١(ة ذاتي
  ).٤٢(شكل 

  

  
  )٤١(شكل 

  )١٣-١٥٤(أشكال مختلفة من عظام الحيوانات تحولت إلى أعمال فنية للنحات ھنرى مور
(Karl Runnbarg: Twentieth Century Art, London, 1986, p. 13) 

 
 
 
 

  
  

  )٤٢(شكل 
   )١١٢-١٦٠( م ـ فرنسا ١٩٧٥بناء من البورسلين مارى روجرز ـ       

  
تتمثل فى السطح الخارجي للشكل ونالحظ استالم العمل من أحد ا لعظام لحيوان يجرى ونلتمس نعومة 

أضفى نوعاً خاصاً من  وتنوعھا مما سمك الشريحة المستخدمة واأللوان والظالل وتوزيع الفراغات وتناسبھا
  .الشاعرية

(Tanpire, Porcelain, New York, 1979, p. 112) 



 -٦٤-

ً كانت  أيضا انتقلنا الى عناصر الطبيعة التى تنسب الى حساب رياضي والتى  وإذا 
األحيان لدى كثير من الفنانين وخاصة فى مجال الخزف  ً فى بعض  وملھما  ً مثيرا

األشكال الحل...  المختلفة حيث نجد  العناصر  زونية والتى تتوفر فى العديد من 
  .)٤٤(، شكل )٤٣(شكل . الخ .... كالقواقع البحرية والمجرات السماوية 

  

  
  )٤٣(شكل 

  .ختلفة من النظم الحلزونيةأنماط م
  )أشكال مختلفة من القواقع الطبيعية(

(Oliver, A.P.H.: The Hamlyn Guide to Shells of the World) 
 
 

  

  
  )٤٤(شكل 

  م١٩٩٦قوقعة للخزاف ديونج ھان سانج 

اونالحظ أختبار الخز ر عنھ ى عب ة الت ة الحجري ار . اف للھيئ وحى بأث ى ت فأضاف التشققات السطحية والت
  .القواقع واألصداف خارج البحار عوامل التعرية التى تتعرض لھا

  )١٩٩٦المعرض الكوري األول في القاھرة، دار األوبرا المصرية كتالوج (

ام  لنظ وع  ى الن ف ف ى تختل الت ة  الطبيعي ر  العناص اك بعض  ً أن ھن أيضا ونجد 
ة  لبيولوجي ا وى  اق للق األتس ن  وع م ذا الن زى ھ المنتظم ويع اساسي يسمى التدرج 

ردة  دات المف ن الوح ات م مجموع ع  ب وتجمي ة (فى تركي الھوائي ا  الخالي ن  ى ) م ف
متباعدة  مترابطة ومتقاربة وتارة  راص وھذا النو.. حزم  ى أق النظام نجده ف ع من 

الخاليا فى توزيعھا التكرارى  الطبيعي ، فھو يمثل نظام  النحل    ).٤٥(شكل عسل 
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  )٤٥(شكل 

  م١٩٨٣الواليات المتحدة ) جيفرى  سونيدل(شمعدان للخزافة 

  سم من الخزف الزلطى٣٢×  ٥٠

  

ة نحل بعضھا يحوى العسل األخر ال ا خلي ى السطح وكأنھ ئ ويشعر وتظھر الفجوات عل ر ممتل زال غي  ي
  .بالحركة الديناميكية داخل العمل  من خالل االيقاع الذى أحدثته الفجوات 

ة  د سالت من الفجوات الممتلئ حيث ... وإذا نظرنا ألسفل العمل نجد قاعدته تمثل نقاط متدلية من العسل ق
  .سجلت الخزافة تلك اللحظة معبرة عنھا باللون والملمس 

(Mary Rogars, Studio of Ceramic, U.S.A, 1985, p. 134) 

  

ى  ى ف كل كل ة بش ن الطبيع تفادت م اس ة  ال الخزفي األعم ن  ً كثير م أيضا ونجد 
ن  ر م وق كثي ة ف الطبيعي اظر  المن م  ق رس ن طري ا ع ن مظھرھ ر م ى وكثي األوان

جيل نجاألطباق ، وقد  ال تس مج ى  وير ف التص ن  الى ف الشيء  األسلوب بعض  ح ھذا 
لـة ال ينفـالطبيع ا التصويـل جديـن بكـروح ولكـس   )٤٦(ل ـه شكـر وعمليتـة 
  .)٤٧(،شكل 
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  ) ٤٦(شكل 

  )٤٥-١٠٩(م١٩٧٩) البد بارى(منظر طبيعي للخزاف 
  

 .لتنقيطية فى المدرسة التأثيريةوقد تم تنفيذ العمل بتقنية الرش والعازل الورقى والذى يذكرنا با
(Bertel: Nature as Designer, New York, 1980, p. 45)  

  
  
  

  
  )٤٧(شكل 

  م١٩٩٧تالحم للخزاف روبين ھوير ـ كندا ـ 
  

  سم٤٠× ١٦من البورسلين األسود مطبق عليھا الوان فوق الطالء أبعاده 
والعمل يعبر عن نقطة من الطبيعة فى شكل خزفى والتى عبر عنه الخزاف باللون واتجاھه فوق سطح 

 .اإلناء
  )ف السادسكتالوج معرض القاھرة الدولي للخز(
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  )٤٨(شكل 

  ١٩٧٩للخزافة إيزين سميث ـ انجلترا ـ 

  من البورسلين األبيض

  

والعمل عبارة عن مجموعة من التناغمات التى تحدث إيقاعاً من خالل إستخدام الشريحة كعنصر تشكيلي 
ات وال ل اإلزاح م وسمك الشريحة وعم ى الحج ة ف رددات المتنوع ن خالل الت اع م ذا االيق اج ھ ى إنت تضاغطات ف

ا  ة فى مفردھ ة من أشكال تشبه الخلي ة حرك ا الشريحة فى حال تالت ... والتخلخات المتنوعة لتظھر لن وتشبه تك
  . األشجار بشكل تجريدى فى تجميعھا

  )كتالوج معرض القاھرة الدولي للخزف السادس(



 -٦٨-

 ً ا   :التراث كمصدر من مصادر االلھام للفنان الخزاف: ثاني

بلنجر  إش ول  الم"يق ألف أن  ة تت لتاريخي ا الة  األص ن  دة ع لبعي ا ردة  المج ة  دين

لألش متتالى  ميتةمن إطراء    .)١١٧- ٨("كال التى تصبح غير جوھرية 

اجتماعيتھا وأصالتھا وارتباطھا العضوى  أھمية تنطلق من  لتراثية  ا فللفنون 

وة  ة ، وإن ق الجمالي ة  ادية والروحي ة واالقتص االجتماعي اة  الم والحي لع ا وم  بمفھ

االجتماعى وأصالة  وتأثيرھا  العملية والمطلقة  الفنون ، تكمنان فى ضرورتھا  ھذه 

لعليا ا لنفعية ومثلھا  ا   . وغاياتھا 

وتثقيفى ،  لتراثية دور تربوى  ا الفنون  لدراسة  ي  اديوأن  ارب ال يع تج توس

المعايشة واالختبار  شخصيته  تساعد .. اإلنسان وإغنائھا عن طريق  على تطوير 

ث ي ه بحي ورة ذھن ارى وبل الحض نمط  الف وال الس رى  نمط الفك ال ع  جم م منس ون  ك

طبيعي  منطقى بل بشكل عفوى    . السائد ، ال بشكل 

أكثيو زف  ر الخ الحـعتب تمرة ـر  ة مس دينا معرف ل ى  ً والت ا د دا ة إمت اليدوي رف 

  . بھا

ى  الت ات  المجتمع دم  ن أق ة م القديم ى  األدن رق  الش ات  مجتمع  ً ا أيض ر  وتعتب

ث  زف ، حي ناعة الخ ت بص طوح قام الس ة  د لزخرف ود تقالي ى وج ل عل اك دلي ھن

الى  مضتنس) ٨٠٠٠(الخزفية يرجع    .ة 

ه  اغ من ين رص ى الط اإلنسان ھ إستخدمھا  الخام التى  أولى المواد  فلقد كانت 

الم... أوانيه  ل  دأ مث الطين  ال يص االختيار ، ف القديم  اإلنسان  أحسن  ادن وال وقد  ع

اب ، وھ األخش ل  ى مث واد جم ويبل الم رف  ان أش اإلنس ه  اغ هللا من ث ص ً حي ا ... يع

داث  أح جل  واھا تس الطين فقد بقيت دون س األوانى من  صنعت  الحظ أن  ومن حسن 

رية البش دم  ور وتق اريخ وتط لت ن  .ا الف فة  ه فلس ي كتاب ال ف الش ي  الغن د  ول عب ويق

الفنية    :والتربية 

رى نفس"   و ي ه فھ ت علي دخل ي  الت ات  لثقاف ا ك  أثر بتل م يت ل لبدائي  ا ه والفن 

ة لبيئ ة وا لقبيل ا ن  ة ع ة المعروف لفني كيالته ا ياته وتش وزه وھندس ل . من رم والرج

أثرت في فنه محمل بعقائد وعادات وأساطير وخبرات طويلة  لبدائي    ".ا

ق  الحري رق  التشكيل والمعالجات وط أستفاد العديد من الخزافين بطرق  ولقد 

الفنى ا...  االبداع  لعملية  أول  متنفس  األرث    .ألصيل جاعلين ھذا 



 -٦٩-

  : االستفادة من مثاليات الخزف المصرى القديم  - ١

ة  الرابع رة  األس ى  زف ف ن الخ ر ف ة ) م. ق  ٢٥٦٣ـ  ٢٧٢٣(يعتب ن الدول م
ة  ه ثق ده ، ول ً ما يري الفنان تماما لبدائية ، حيث يدرك  ً من ا ا ئ شي القديمة ال يحوى 

الى ھدفه فى كم ق وإيمان بمقدرته وكفايته وكان من أثر ذلك وصوله  ا تحق ال فلم
الفنون   .)٨٠- ٦٠(على ھذه الصورة فى تاريخ 

كل  تطاع أن يش إس د  ه فلق ار ونقش الفخ كيل  حيث نستطيع أن نرى ذلك فى تش
ة  تعماله عجل اس دم  اھدتھا ع ين مش درك ح اد ن ا ال نك نن أ ا  ن كمالھ غ م ً بل ا قطع

  ).٥٠(الخزاف شكل 

عف  وا الض اط  ن نق الى م الخ وين  التك ى  ه عل ب حرص جان ى  ال ذا  م ھ لجس
كل  الش الت  ين مكم قة ب المتناس بات(المتماسك والعالقات  ومص ة  دى وفوھ ن أي ) م

اء  اإلن ر  ى كس ھم ف رى ويس اة األخ الحي ى  دره ف ى ق ال يء  وه يس ً أى تش ا تبعد مس
األشكا استفاد الخزاف من ھذه  المحافظة عليه وقد  منھا وعدم  أشكاله  ل واستوحى 

  ).٤٩(شكل 

  

  

  ) ٤٩كل ش(

ان    ة خاصة للفن ات برؤي إناء من أوانى ما قبل التاريخ مزخرف بوحدات ھندسية ومجموعة من الحيوان
  .الخزاف، ومعالجة السطح بالبطانات باستخدام فرش خاصة

(Robert J. Charleston, World Ceramics, Hamlin, London 1977  p18.) 



 -٧٠-

  

  )٥٠(شكل 

  )م. ق  ٢٧٧٨ – ٣١٩٧(األسرات  إناء يرجع إلى بداية

  )٢،  ١االسرتان (

  

  )٥١(شكل                                                 

  

  م. ق ) ٢٠٦٣ـ  ٢٧٢٣(بعض األشكال تمثل األسرة الرابعة 

  .)٨٥باھور لبيب ، مرجع سابق ، ص (

  

  ) ٥٢(شكل 

  م ـ السودان  ١٩٩٧إناء خزفى ـ سيدج ناجومى ـ 

زا تفادة الخ وش ونالحظ إس ن النق هف م م  وحضارة النوب ة الصقل ث ة السوداء وعملي تخدامه للبطان واس
  . الكشط والذى أبدع فيھا الخزاف المصرى القديم 



 -٧١-

  :ن فلسفة الفن اليونانى والرمانى االستفادة م - ٢
زف  ال الخ مج ى  ة ف ان وخاص اليون د  كيلية عن التش الفنون  عندما نتحدث عن 

أال يغيب عن أذھا منھا قليلننا أن ما ويجب  لينا  ا   .صل 

ً عن ما تكشفه  اليونان فضال لقليل يعطينا فكرة واضحة عن فنون  ا إال أن ذلك 
ر  ين الخ ن ح ائر م الحف ه  دتنا .. ل أم وتى  الم ور  ى قب رابين ف ع الق ادة وض وأن ع

انى  الفن اليون ان ب الروم اب  إعج ذكر أن  دير بال غيرة وج الص ار  األث ن  الكثير م ب
لنأم ظ  د حف اه ق إي دھم  ر وتقلي العص ار  أث ن  ة م ة جم أمثل دينا  ر فل يء الكثي الش ه  ن

ن  ة م ة ھائل دت مجموع د وج انى  ولق اليون ل  األص ن  منقولة ع الرومانى ھى نسخ 
أثينا وكورنثه شكل الفخار و   .)٥٣(الخزف من 

أو  األرنب  المألوفة ما يمثل صيد  المناظر  الدينية ، ومن  المناظر  يظھر بعض 
 ً منظر منظر أسد يفترس وعال أو  الخيول وھى ترعى ،    ) ٤٥- ٣٧(.بعض 

 

  
  )٥٣شكل (

ور ،  ة ، طي اظر ألشكال حيواني ى من وى عل ل شريط يحت ة وك ى أشرطة أفقي أناء من الخزف اإلغريقى ، مقسم إل
  .)٢٩-١٣٧(ورسومات نباتية ، وبعض الكائنات الخزافية  المشتقة من الفن اآلشورى بالعراق

(Padino Mingazzini: Greek Pottery Painting, Paul Hamlin, London, 1969, p. 29)  
  
 

 
  )٥٤(شكل 

  ١٩٩٧ليفى دور ـ أسبانيا  -أنية خزفية 
ذلك األشخاص في ھذا الشكل نالحظ    ة وك ة اليوناني ة لألشكال الخزفي ة الخارجي مدى تأثر الخزاف بالھيئ

  .قسيم اإلناء والنقوش المستخدمةونسب أجسادھم وت
  )ي للخزفالدول كتالوج معرض القاھرة(



 -٧٢-

  )٥٢- ٣(:ة الحضارة الصينية االستفادة من فلسف - ٣

ر  ين ظھ ى الص ة ف القديم الحضارة  ارمع بداية  الفخ ناعة  ص ن  اعد ف د س ، وق
المجتمععلى  الحياة وتغيير شكل    .تطوير 

النقوش  شبيھة بتلك  مضت  آالف سنة  الى خمسة  فالقدور واألوانى التى تعود 
اريخ  لت ك ا ل ذل ى مث واء.. فى مصر ف أو  س نقش  ال وان أو  األل كل أو  الش ث  ن حي م

لھا كالجيل والنھر   ً أساسا الطبيعة  الوحدات الزخرفية المجردة والتى تأخذ مظاھر 
  . والزوبعة 

ً أن  ا ب لم يكن غري الفنية وھكذا  األساليب  الصينى بأنه يضم كل  الخزف  وتميز 
الصينى  لعالم باسم  ا أنحاء كثيرة من  الخزف فى    .يعرف 

د ين م الص ى  ة وف ار ، فمدين الفخ ناعة  ص ى  دم ف الق ذ  ا تتخصص من ن يأكملھ
انع" ين دى ج اى " ج الش أدوات  زف ك الخ ن  ناعى م الص اج  االنت ى  ة  ف متخصص

ة ) ٥٢- ٣("فوشان"واألكل ، ومدينة  الملون ة  ل الخزفي لتماثي ا ناعة  ھورة بص ... مش
الصغيرةإلى جانب  لألدوات  الشعبي     .االنتاج 

  

 

 

  )٥٥(شكل 

  .لقرن العشرين والتى تمثل مدى االستفادة من فلسفة الخزف الصينىإنتاج اطبق من 

  )٥٢، صـ١٩٨٢مصر والشرق األدنى القديم، المجلد الثاني، دار المقال للنشر، : نجيب ميخائيل (



 -٧٣-

  :ي االسالماإلستفادة من الحضارة  - ٤

ع الخزاف أتب مكانة ممتازة ولقد  اإلسالمية  الفنون  لم ونوللخزف فى   ونالمس
أو ى  وا ف الم ا  رعان م نھم س ل ، ولك ن قب ة م متبع ت  ى كان الت اليب  األس ر  ل األم

أساليب جديدة  الصنعة حدقوھا وأخذوا يبتكرون    . باسرار 

 ً ا ً ورقي ا ر رواج أكث زف  الخ ناعة  ص ت  ي وكان وف الطول ر  العص ذ  ر من نى مص
الفاطمى ، إذ العصر  ازت وبخاصة فى  ان ، وإمت االتق ن  ة م الخزف درجة عالي  بلغ 

ر مصر في العص ذا  ة  ھ ن الطين كل م ان يش ذى ك دنى ، ال ق المع البري الخزف ذى  ب
رق يو ديري ح اجي قص الء زج ي بط م يغط يض(ث يد ) أب ا باألكاس م عليھ ويرس

ى  إل رن  رارة الف ة ح النضج نخفض درج ام  م ٧٠٠المعدنية ثم تحرق وبعد تم م ث
و الكرب اعد  ي يتص لك وية  واد عض م اء  االختزالي بإلق إلى الجو  ذي نحول الجو  ن ال

لون المعدن إلى  المعدنية  األكاسيد    .يختزل 

ا  ة زخارفھ درانھا ودق ة ج ا برق وق بريقھ زف ف الخ ذا  ى ھ أوان ازت  وأمت
ي أرض ى  ة عل لقائم ا ة الحافلة باشكال الطيور والحيوانات ،  لنباتي ا ارف  ن الزخ ة م

  ).٥٦(شكل 

  

  

  

  )٥٦(شكل 

  إناء خزفى عليه رسوم نباتية وحيوائية خرافية

  )تحف الفن اإلسالمى بالقاھرةمحفوظ بم(



 -٧٤-

  

   

  

  

  

  

  )٥٧(شكل 

 .مجموعة من األطباق الخزفية شكلت فى العصر الحالى ـ تظھر مدى االستفادة من الخزف اإلسالمى 

  )١٩٨٦مساجد القاھرة ومدارسھا، : أحمد فكري (

  



 -٧٥-

  : لفن اإلسالمىفسلفة التجريد فى اببعض الخزافين المعاصرين تأثر  - ٥

الدينية التى سادت  للفلسفة  اإلسالمى ـ كان نتيجة الزمة  الفن  التجريد فى  إن 
الحقبة  ن .. فى تلك  اده ع ً بابتع ا مؤمن اإلسالمى ، كان  العصر  فنجد أن الخزاف فى 

لھا السطحية  الطبيعة من حيث الرؤية    .مفھوم رؤية 

ل ى أھ أدع ا  ً كم ا ً بحت ا ي المى ھندس اإلس ن  الف ن  م يك ى  فل ى ف الغرب ر  الفك
المى  اإلس ن  الف ى  ى عل التجن ى  دة ف اإلسالمية ـ وھناك مقوالت ع للفنون  مفھومھم 

ة  ية الزخرفي الھندس كاله  ه بأش دون !! واتھام كل ب الش ل  أو تجمي طحية  الس أى 
  .مضمون كما إدعى بعضھم 

ى  ال ه  رد يتج ر مج ا ، وفك د ذاتھ ى ح رد ف ر مج ى فك المية ھ اإلس دة  فالعقي
الجزئي د  ى تجري ا ف كيانھ ة  ى حقيق ال ات  الجزئي ذه  ول ھ ى تتح لك ات  الكلي ى  ال ات 

  .الكليات 

ف ر فلس اه فك إتج و  ا ھ در م يص بق التلخ ليس ھو  للتجريد  الحقيقى  ى فالمعنى 
الطبيعة   .لما وراء 

وت  إنط ى  فة والت الفلس ك  رين بتل المعاص زافين  ن الخ د م العدي تفاد  اس د  وق
الشكل وأعمالھم على طاب التنوع فى عالم                   .المضمونع 

 

             
   البريق طبق يوضح االستفادة من تقنية      

  المعدني                         

إناء يوضح تجريد لطائر واستخدام بعض الزخارف 
  العضوية والھندسية لتأكيد سمات الطائر

  )٥٨(شكل 

  )سواء من ناحية التقنية أو موضوع التعبير(مى أشكال خزفية معاصرة توضح مدى االستفادة بالخزف اإلسال

(Petter Lane: The contemporary porclain, new york 1991 p. 17.) 
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  )٥٩(شكل 

ة وھندسية مرسومة باألكاسيد  ٩٠٠قطعة ذات طالء زجاجى قصديرى من العراق القديم  ا زخارف نباتي م وعليھ
   .الملونة مطبق عليھا طالء زجاجى شفاف

(Arthur Lane, Early Islamic Pottery, Faber 8 London P8A) 

  

  : تأثر الخزف المعاصر بالفنون األخرى - ٦
ل  دماج داخ األن ى  درة عل ا الق لھ ى  الت ة  لفني االت ا المج ن  زف م يعتبر فن الخ

الكيان الخزفى  المجاالت األخرى ودمجھا داخل  أو جذب تلك    . مجاالت فنية أخرى 

لألوانى المنحوته  ن  فاأليدى  ت ف جعل ة  القديم رية  المص ور  العص ى  الخزفية ف
ة  الجمالي اده  أبع ق  لتحقي  ً ا ً ومالزم را ً مباش ا ن إقترا ت  النح ن  رف بف زف معت الخ

  . والفلسفية والوظيفية 

زاف  ا الخ مثلھ ى  الت ويرية  التص وعات  وم والموض وش والرس النق ك  وتل
زف  ن الخ ت ف المى جعل ينى واإلس والص رى  ن المص رن بف وير إقتمقت ً التص ا ن را

 ً   . مباشرا

وائط  الح دران  و ج ى تكس الت ات  ة والبالط داريات الخزفي الج استخدام  كما أن 
ة  ة .. المعماري الداخلي ارة  العم ون  ات فن رن بجمالي زف يقت الخ ال  مج ت  جعل

  . ٦١،  ٦٠والخارجية منذ أقدم العصور شكل 

  

  
  )٦٠(شكل 

الطالء الزجاجى األزرق لقطة من محراب فى مسجد مكسو   ى ب ببالطات من القيشانى المزخرف والمطل
  .وعليه كتابات ونقوش باللون األبيض والبرتقالى واألخضر

 .)٣٦ص  ١٩٨٦دار نشر كلية األداب بجامعة بغداد ) المدخل(أحمد فكرى ، مساجد القاھرة ومدارسھا (



 -٧٧-

 

 )أ(

  )٦١(شكل  

مسجد مثبت عليه نافورة مستوحاة من الفن اإلسالمى مع الحوض من فى بالد المغرب ، جدر داخل  الزليجالفن 
  .)١٣-٢٧(الفن الرومانى والبالطات ذات تصميم إسالمى ھندسي

  )١٣ترجمة سامى جرجس ، المغرب والحرف التقليدية اإلسالمية فى العمارة المجلد الثانى ص : أندريه باكار (

  

 

 )ب(

  )٦١شكل (

و حوائطھ ة تكس ة الباھي ارف ھنالمدرس ون ، وزخ اجى مل الء زج اة بط ة مغط ات خزفي ياتھا بالط ية ا وأرض دس
  .مستمدة من ال تراث االسالمى

  .)٢٧ترجمة سامى جرجس ، المغرب والحرف التقليدية اإلسالمية فى العمارة ص : أندريه باكار (
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 ً ا ث   : المدارس الفنية الحديثة كمصدر فكرى فلسفى للخزف المعاصر :  ثال

وع لم يشھد عص ن تن رين م رن العش ھد الق ا ش مثلم لتاريخية  ا ر من العصور 
ت  ى تم الت دارس  الم ين  ات ب االختالف ى  ت ف ى تمثل ن والت الف ات  اتجاھ ى  ر ف كبي

رة   ة كبي ور بدرج و وتتط زال تنم ى ال ت رن والت الق ذا  ة ھ ذ بداي رعة من أت بس ونش
النشاط والحيوية   .من 

ابع خ وع بط مطب ن  دو ف ا يب المعاصر كم الفن  ة ولعل  ورة الجامح الث و  اص ھ
اديمي  األك ن  الف ى  ة ف المتمثل رة  المتحج د  لتقالي ا ى  ان .. عل الفن بح  ر فأص ن عيعب

المبتكر الشخصى    .واقعة بأسلوبه 

العشرين ، وما يت القرن  الفن فى  لحركة  ذاھب ، بوإن المتتبع  ن م لور فيھا م
المعاصرة فى وسعه أن يالحظ  ا صفة  ى أن كتإنم ال األول  ل  المح ى  ع ف ا رج ً منھ ال

ن  تالطم م الم م  الخص ك  ى ذل ين وف مع عب  ش دى  ا ول ة بعينھ قد نشأ وإزدھر فى بيئ
الم  لع ا اء  أنح تى  ى ش ذاھب ف ارات والم لتي ذه .. ا ن ھ اه م إنج ت  دث أن ثب م يح ل

ال  مج أو حتى فى  أسلوب واحد  مكان واحد وعلى  ً فى  ا ي األتجاھات فترة طويلة نسب
يريالي ة والس لتكعيبي ا رت  ين ظھ د ، فح رت واح وير ، ظھ التص ى  تقبلية ف والمس ة 

ت  النح ال  مج ى  ً ف ا ذ... أيض ور ھ ة ظھ لباحث ا ت  ل الحظ ال ب مج ى  ات ف االتجاھ ه 
 ً أيضا ر الخزف  ن أى عص رنا م ى عص رع ف التواصل واالنتشار أس ، وذلك ألن سبل 

  .مضى

ى  ال اء  االنتم ريح  ون ص دما يك ى عن أو حت ه ،  ت مجاالت مھما تنوع فكل فنان 
ة  ة معين ة فني كال .. .حرك األش الم  ى ع م  ف ب دائ وتجري ث  اة بح حي يش  ا يع إنم

العشرين  القرن  الفنان فى  أصبحت قضية  كل .. واألساليب ، حيث  الش اف  إكتش ى  ھ
إعادة تشكيلهوفھ لعالم عن طريق  ا   .م 

يكلوجية  الس ات  للدراس بة  دث بالنس ا ح ع م الوض ى  الب ف االنق ذا  ل ھ ويقاب
ام الھ دور  ى ال النفس ل  التحلي رز  ى  عندما أب عورية ف الالش ل  العوام ه  وم ب ذى تق ال

ن  ً م ا طحي س  ً ا ب ن إال جا ى  ا ھ عورية م الش اة  ره ، فالحي ان وتفكي اإلنس توجيه سلوك 
ية  النفس اة  ى.. الحي ر ف ب ال يعب الجان ذا  ث أن ھ ألوف  حي الم ن  إال ع ادة  لع ا

ين أن  ى ح ائدة ف ة الس االجتماعي د  لتقالي ا ك  ه تل ا تفرض ى م وارث ، اى عل والمت
ر  لتعبي ة وا ابع الفردي وع بط مطب يء  ل ش األصيل يجب أن يكون قبل ك الفنى  العمل 
ى  ً ف ا د ً جدي ا دة وإنقالب ً جدي ا س مفاھيم ً يعك ا في ً فلس يال ر تأص ذى يعتب ى ال الشخص

  ) ٥٤- ٤١("تمعالفن والحياة والمج

االت  انفع ن  ا م ا فيھ ات بم النزع ذه  أثر بھ الفنون قد ت مجاالت  والخزف كأحد 
ً حادة ...  ا ن ا ة ... أحي ً رفيق ا ن ا ون ... وأحي ان يك فات الفن ابئ بالمواص ر ع ا غي فيھ

فة  ق وفلس ه يتف أن ا  ويه طالم أو تش ر  ن تغي كل م الش يب  د نص ى ق كلية والت الش
  .اتجاھه 
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  :خل األعمال الخزفية المعاصرة فلسفة التعبيرية دا - ١

ول  الرو(يق ة م وز) أندري د ، ال يج ن جدي ث م ن إذا أراد أن يبع الف أن  إن 

  )١١٤- ٤١("يفرض علينا أى فكرية حضارية

ى  ر ف د يم العشرين ، ق القرن  الحالى ، ومنذ بداية  العصر  فالفنان الواحد فى 

ً فى  الى أخر ، مطورا أسلوب  فينتقل من  أساليب  لوب حياته بعدة  األس ذا  رة ھ كل م

الشخصى وتصوراته    .بما يتفق ومزاجه 

ره ) كلى ولب(فنان الوأن  اليب عص أس ل  ة ك لفني أعماله ا يوشك أن يجمع فى 

دة  ى ع ل ھ ً ب ا د ً واح ا لوب أس ليست  لتعبيرية  ا دفعة واحدة ، ومن ثم أمكن القول أن 

  .أساليب 

رين  لتعبي ا دى بعض  ً ل ا د ً معتم ا لوب أس الخشونة  ن بينم.. كانت  راف ع االنح ا 

لوب  ب إس القل ى  ال ذ  نفس وانف ال ى  ع ف ً أوق را ى تعبي ول عل الحص د  ة بقص الطبيع

األخر   . البعض 

ً ال " ا ئ ي ش ه  ه كالم ه ولوحات أعمال الل  ن خ ول م د أن يق رى يري التعبي فالفنان 

منطق أو يضبطه حدود  التشكيلي قد حاولت أن تعيد ... ينظمه  الفن  فالتعبيرية فى 

ى ال ة  األدبي ة  للغ رن  ا الق اليب  أس ين  ن ب د م ة تع المثاب ذه  ى بھ ن ، وھ الف ذا  ھ

ى  عودهالعشرين  رى ف ى ت رون والت الق ن  ر م ل كثي ائدة قب الفكر التى كانت س الى 

ً عن موضوع أدبى ملموسا  ً ا ً حسي التشكيلى تعبيرا   )٢٣٥- ٤("الفن 

ة " ه بطريق ل ريفھم  كل وتح للش ة  األكاديمي د  لتقالي ا التعبيريون عن  فقد خرج 

طح  متعمده توية الس مس ر  رآة غي منعكسه على م لموضوعاتھم وكأنھا  وتصويرھم 

ين  د ب الوحي وت  الص ل  ت تمث ا كان ى عمومھ ة ف لتعبيري ا ول أن  الق ا  ذلك يمكنن ، وب

ية  ى قض ان يتبن ذى ك رين ال العش رن  الق ن  األول م ف  النص ى  ة ف لفني ات ا الحرك

إنسانى وإجتماعى صريح   )٢٣٧- ٤("موضوعية ذات بعد 

مختلفة قد تكون فالتعبيرية ھ للفنان بطرق  الداخلية  المشاعر  األفصاح عن  ى 

أو تجريدية  أو رمزية  سيريالية    . الخ ... فى صورة تكعيبية أو 

ا  ا تعبيرھ لھ ة  لفني ذاھب ا الم ل  ن ك ه ولك ذھب بعين أو م اه  إتج ت  ليس ى  وھ

ادئ  اختالف مب ة ب مختلف فية  ورة فلس ن بص ة ولك لتعبيري ا الخاص والتى تقترن به 

ل ا    .مذھب ھذا 
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  )٦٢(شكل 

  ١٩٩٦المانيا ) شون كى جوش(أثر للخزاف 

  

ه من  ا تحدث والعمل عبارة عن كتلة من الطين وقد إستخدم الفنان أداة واحدة فى التشكيل وھى أصابعه وم
ة من وراء... أثر عند الضغط بھا على سطح الكتلة الطينية  ذوق يستلھم اإليحاءات المختلف  تاركاً المشاھد أو المت

  . ھذا األثر 

اه  ذا االتج ى ھ ر (حيث يطلق علماء النفس عل ل التعبي ؤثر ) فع ر ليستنتج الم ا األث ذى يضع المشاھد أم ال
  . الذى أحدثه

  .)م١٩٩٦متحف الفن الحديث ، دار األوبرا المصرية : بالقاھرة  كتالوج المعرض الكوري(
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  )٦٣(شكل 

  )روبى جليك(أناس صغيرة ـ 

  

  سم١٣×١٥العمل بالطينة الزلطية  شكلم  ١٩٧٩رومانيا 

(Polly Rolhen Berg. The complete book of Ceramic 
Art, London, 1973. P. 82.) 

  )٦٤(شكل 

  م١٩١٠ھنرى رسو ـ الحلم ـ 

  

  متحف الفن الحديث ـ نيويورك

نعمت اسماعيل ، فنون الغرب ، دار المعارف ، (
  )١٣٧، ص  ١٩٨٣القاھرة 

  

ر مدمجة والعمل الخزفى  ال الغي ة والحب ر ... عبارة عن تعبير مسطح بالشرائح الطيني ويعب

ذكرنا  رة ت ة  كبي ة وفطري ا بتلقائي ر عنھ ار وعب ين األعشاب واألزھ ا الخزاف ب عن لقطة إختارھ

  . وإتجاھه الفطرى التلقائى الذى تميز به كاتجاه للتعبيرية الوحشية) روسو(بأعمال المصور 

ل الزھور واالشجار ويجمع العمل بين أشخا دمج مع تحلي دي من ص معبر عنھم بشكل تجري

  .فى خلفية العمل 

رى  اه التعبي ة فى االتج ة الخزفي ونالحظ التشابه بين العمل التصويرى لروسو وتلك الجداري

  . بالتلقائية المفعم 
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  :ل الخزفية المعاصرة فلسفة التكعيبية داخل األعما - ٢

لويس فوكسيل لناقد  أطلق ا ى " لقد  أعمال براك فى المعرض الذي يتم ف على 
كانفيلر   غيرة ،  (Kanveler)صالة عرض  مكعبات ص بأن رسوم براك تتكون من 

ن  توحى م مس ى  الفن كل  للش  ً ا ي ً عقالن درا التكعيبة أن يضعوا مص ممثلى  حيث حاول 
طوانة  روط واألس ب والمخ المكع ور  ان ، كتص للمك ة  ية والطبيعي الھندس كال  األش

دا ل رة وا كال والك األش ن  ك م ر ذل ى غي ال تطيل  ع والمس ث والمرب ئرة والمثل
  )٥٨- ٦٤("الھندسية

ن  دد م ى ع ك ف ر ذل د ظھ زافين وق ن الخ ر م ة كثي لتكعيبي ا ذبت  إجت د  ولق
الھندسية  االشكال  لعبت فيھا  معاصرة  ً ألعمال خزفية  أقيمت مؤخرا المعارض التى 

األشكال  األكبر فى بناء    .والمجسمات الدور 

لتالية ويمكن أن تق ا المراحل  الى  التكعيبية    : سم مراحل تطور 

كال ) أ  االش زال  اخت ى  ال ان  الفن د  ا يع يط وفيھ التبس ى  ية وتعن التلخيص ة  المرحل
أشكال ھندسية بسيطة الى  وترجمتھا    . الطبيعية 

  

 

   
  )ب(                )أ(       

  )٦٥(شكل 
   م١٩٧٨ـ رومانيا باتريسو ماتيسيو 

  زلطىالشكل منفذ بالطين ال
  

ل قلب  ى يمث ا تجويف داخل رام ناقصة بھ ى مجموعة أھ لقد قام الفنان بتحوير أوراق الشجرة وفروعھا ال
الى  دأ جم وين ، ونالحظ مب ى منتصف التك دة ف ة من نقطة واح ع االتجاھات منطلق ى جمي ات وتشير ف وھو (النب

وع ام بتبسيط ورق الش) الوحدة فى التن د ق ه ، فق ه الخزاف فى عمل د حقق ام ق م ق ذا الشكل ث ى ھ ا ال جر وتحويلھ
  . بالتنوع فى أحجامھا ليعطى ايقاع متناغم للشكل من تناقص وتزايد وھى صفة مميزة للشجرة فى الطبيعة
(Polly Rolhenberg : The complete Book of Ceramic Art, 1973 . P. 167) 
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ة) ب( ى تجزئ ال د  ة يعم المرحل ذه  ى ھ ان ف ة والفن التحليلي ة  ى  المرحل ال كال  األش
ة  ة لوني معالج ار  إط ى  ً ف ا إعادتھا جميع  ً محاوال مستطيالت  مكعبات ومتوازى 

ة  المتكامل لأللوان   ً ا ر(طبق ر واألحم الى) (كاألخض ون ) األزرق والبرتق ل أو  ـ 
محايد  لون    )٨٨- ١١٩(الخ... ساخن بجوار 

  

  

  

  )٦٦(شكل 

)Figur ( للخزاف)م ـ ألمانيا١٩٩٣) ميدتش جيمرمان  

  .سم١٨.٥×  ٣٠ جاجييه طالء زمطبق عل

د صور  ا وق ة م ة حرك ويمثل العمل تحليل لشخص باللونين المتكاملين األخضر واألحمر والشخص فى حال
ه من  ا يمثل اً لم ر منتظمة تبع ة والغي الخزاف أجزاء الجسم الى مجموعة من األشكال الھندسية المجسمة المنتظم

  .الجسم البشرى 

اه الشعر  والعمل يحمل حركة ايقاعية  دمين وأتج ل الجذع والق ديناميكية ونالحظھا جيداً إذا ما نظرنا لتحلي
ة  اً الداخلي ا أيض ة تمثلھ ذه الحرك ام ـ ھ ى األم دم ال ان الشخص يتق ف وك ى الخل ه ال ى والمتج ن أعل رأس م وال

  .بلية فى أن واحدكعيبية والمستقوالخارجية للشكل والتى تشكله فى الفراغ مما يشعرنا بأن العمل ينتمى الى الت

(Rowil Caroni: New Ceramics, New York, 1995, p. 88) 
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  )٦٧(شكل 

(Composition)  م١٩٩١ألمانيا ) كوش يإيل(للخزاف  

  ي أزرق وبرتقاليمطبق عليه طالء زجاج

  

ونين  ة لل درجات اللوني ام وال ة األحج وازى مستطيالت مختلف والتكوين عبارة عن مجموعة أجزاء من مت
ى ) األزرق والبرتقالى(كاملين مت ي فى المذھب التكعيب لكى تظھر عالمة التباين بينھما بصورة تأكد االتجاه التحليل

ل أو باستخدام  ة التحلي ا بطريق ا إم ى تليھ ة الت ة تصلنا بالقطع ل قطع التحطيم والتفكك وك والعمل يوحى للمشاھد ب
  . اللون الموحد 

راغ إلى جانب أن العمل يعطى رؤي مختلفة  متعددة لكل من جوانبه على حده ، فكلما إستدار الشكل فى الف
  .مما يثرى القيم الجمالية والتعبيرية لديه... أعطى صورة تعبيرية مختلفة عن الوجه الذى يليه وھكذا 

(Rawel Caronil : New Ceramics, New york, 1995 , p. 88.) 
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التركيبية  المرحلة  ان: ج ـ  الفن ا  ا  ويعمد فيھ لتكملتھ كال  األش ياغة  ص ادة  ى إع ال
ا،  وان عليھ وط واألل الخط افة  طح وإض األس ى  اللصق عل ة  ى طريق و ف ا ھ كم

أعمال  صامته وخيوالتى تشبه  طبيعية  لوحة  م  شكل ١٩١٢ان رزبيكاسو فى 
)٦٨ .(  

  

  
  )٦٨(شكل 

  يسمعروضة في معرض بيكاسو في بار ١٩١٢لوحة المرأة تجلس على كرسي خيزران أنتجت عام 

(Gertrude Stein: Picasso, p. 56) 

  

 

  )٦٩(شكل 

  م ـ أمريكا١٩٩٣ـ  (Bob – Richardson)طبق ـ للخزاف 

دأت فى الفن  (Callage)والعمل يشبه إتجاه فنى فى مجال التصوير وھو الكوالج  وھى نزعة تشكيلية ب
ذ الع تم تنفي ع الحديث بإدخال عناصر وخامات وملصقات فى تكوينات اللوحة ، وي ددة بھدف تطوي مل بعناصر متع

  . الخامات الوسيطة وإبراز ثراءھا

(Kethy stooner sited of Ceramics , 1981, Newyork p. 123) 



 -٨٦-

  :فلسفة السيريالية داخل األعمال الخزفية المعاصرة  - ٣

ول  ان(يق فة ) فردين رى فلس ر مفس أكب ن  و م ارت(وھ ً ) ديك ا ب ا رد كت د أف وق
السيريالية ً عن    . خاصا

ة " ة وأدبي ً فني ال ا أعم تج  أنھا أن تن ش ن  يس م اة ول الحي ى  يريالية ھ الس أن 
الحب واألمل واألكتشاف ،  اإلنسان فى  الكامنة عند  القوى  بقدر ما يھمھا أن تظھر 

المغاال األحساس بغير قليل من  لتعبيرونحن نعلم أن ھذا يثير  ا   ) ٣٠- ٦٨("ة فى 

لت ا ى  د  ف ار فروي يريالية بأفك الس أثرت  د ت فھا ولق الم بوص األح ى  ز عل ركي
ً دور  ا ف ل س ً من  السبب حرص كال ً عن الالوعى ولھذا  مباشرا  ً ي دتعبيرا وماكس ى  ال

 ً طا رد وس ا مج ث يكون اتھم بحي لوح ام  أم  ً ا لبيين تمام س ا  ى أن يكون ت عل أرنس
ع  الواق رى وراء  ا يج ر عم ة وللتعبي اللوح ى  عورية عل الالش واطرھم  ة خ لترجم

  . حسھم الدقيق المباشر مما يمليه عليھم 

الروابط  ة ب اإلخاللي و  يريالية ھ الس ه   د علي ا نعتم م م د أن أھ ا نج ن ھن وم
ليالمنطق ا تبعاد  ياء وإس لالش ا  ى رؤيتن ادة ف المعت ة  لقائم ا ألوفة  واس  م الح ى  ف

  . اإلنسانية 

و " ال وھ لألطف وى  الحل الم  فة ع ب بوص األعاجي الم  فالسيرياليون يعرفون ع
الشعر لدنيا  اختراع  الطريق المؤدى  د ب النشوة والوج لذلك فھو عالم يبعث على   ،

الوسائل  اليومية وتنبعث ھذه  الحياة  إرھاب  اإلنسانية من  لخالص  العلمية  الوسائل 
ى  للتان تقضيان على كل توقع وعل ا الظاھرتان ھما  من الدھشة واإلعتراب فھاتان 

لأل العادية  المعانى والدالالت  األحداث المطردة برفض    )٦٨- ٦٨("شياءكل رتابة من 

ى  الفرنس لناقد  ويز(ويقرر ا ل و  أب روم  يرياليزم ) جي س ة  تخدام كلم اس ن أن  م
(Surrealism)  ھا خوض لفنانين  ا لتنقيب التى يحاول بعض  البحث وا تعنى عملية 

ة  ى حري الروحانى ف األتصال  الحقيقة عن طريق  أصدق مظاھر  البحث عن  أجل  من 
  . وطالقة 

أنه ي الى  بيكاسو  ررة أو كما يذھب  ة المتح الجمالي ة  الرؤي ى  ال جب أن نتجه  
يريالى  س ن  اج ف إنت ى  اه ... ف االتج ك  ة ذل يكلوجية والجمالي الس ات  د الدراس وتؤك

د  يريالية فق الس ة  ى النزع ر ف ر األث ا أكب لھ ان  ى ك ة أدت والت العلمي ات  النظري
ور  روح وتص فافية لل دس والش ام والح األلھ ة  راز قيم ى إب ال فية  الفلس ذاھب  والم

لتأمل الذاتى أع االستبطان وا النفس أو    . مال 

 ً ا ً وإتجاھ ا ذھب بحت م ين فأص المثقف ة  لكاف ذب  ة ج يريالية حرك ذلك فالس ول
الفكر والفن واألدب ل اشكال  ً يستوعب  ً عاما   .عصرنا  الذى نعيش فيهوتيارا

ا وفيما يلي بعض  ن ى تنقل يريالية والت س ة  وى نزع ى تح الت ة  ال الخزفي األعم
كا األش الم  ن ع اه م اتج و  ه وھ أو نتخيل ه  ا نحس اطن فيم الب الم  لع ا ى  ال ور  ل والص

ثـابداع أ الخـرى مجـى  لفنيـزف بالقيـال  ا ليـم  الجديـة والجما رة  ـدة والمعاصـة 
  ).٧٠(شكل 
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  )٧٠(شكل 

(The Face of Time)  م١٩٩٥ألمانيا ـ )  بيتر وجيون(للخزاف  
  

د تح ة  ـ ق ل ساعة حائطي وين يمث ارة عن تك ك عدم وجود العمل عب ى ذل دل عل ارب وي ان العق ا مك طم بھ
ل  وان العم راً عن عن يالً وتعبي ل دل ذا الجزء من العم ى ھ ا وخاصة ف ى بھ ارب والتشققات الت زمن(العق ) وجه ال

ويظھر أسفل العمل فتحة تحتوى على ظرف مفتوح يخرج منه ورده صفراء يفرعھا األخضر وكأنھا الزالت نضرة 
خزاف للفترة ونالحظ أن الساعة من الطراز القديم واألثرى والذى يرمز به ال. طل من الظرفوكان ما ي.. لم تذيل و

  .الزمنية والحضارات
  )م١٩٩٥المعرض الكورى األول فى القاھرة ، متحف الفن الحديث ، دار األوبرا المصرية كتالوج (

  
  
  

  
  )٧١(شكل 

(The Jumping) م١٩٩٢فرنسا ) ميشيل بايرون(خزافة لل  
  سم٣٠×  ٣٦لبورسلين من ا

  
ان سيلفادور    اً تظھر دوالعمل يمثل منظر مزدوج يذكرنا بأعمال الفن ى السريالية فأحيان ال

ا .. كأنھا جذع لشجرة تختفى وراءه الشمس والتى عبر عنھا الخزاف بدائرة باللون األصفر  وكأنھ
ر لن م يظھ وى ث ر خل ان ألخرصورة لمنظ ن مك ز م ول تقف ا خي ل يح. ا أنھ ة والعم يم جمالي وى ق

ان لعناصر  ره الفن وتعبيراً من ناحية الون وطريق التشكيل ، كما أنھا تعكس بعد وعمق بمنظور أق
  . عمله

(Geary Allen. The Raku . London, 1996 p. 127.) 
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  )٧٢(شكل 

  (Expression)تعبير 

  ـ إيطاليا ١٩٩٣للخزاف ـ بورتيفوليون ـ 

  

عليه بطانة بيضاء وسوداء والعمل عبارة عن جدارية تمثل جزء من والعمل من الطين المحروق مطبق   
ريح  ظ التش دار ونلح ل الج زال داخ د ال ي ة الجس ه وبقي ه وقدم ه أرجل ر من ى األرض وتظھ ى عل ل ملق د رج جس

ا أعطى .. وااللتزام بقواعده فى تشكيل القدمين  ة مم ى سطح الجداري ة عل ا بمعالجة ھادئ ر عنھ أما اليدين فقد عب
  .للعمل ومنظور يمثل البعد ا لمكانىعمق 

اكن    م وضعھم فى أم ة ث ولقد كان أحد إتجاھات السيريالية ھو التعبير عن عناصر العمل بصورة أكاديمي
ر للدھشه  ان مثي الى أو مك ان خي غريبة وغير مألوفة ، فيلتزموا بتشريح الجسد لعنصر بشرى ثم يضعونه فى مك

  . كما نرى فى أحالمنا 

(Poly math. Ceramic art, 1998 , USA. P 89.) 
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  :فلسفة المدرسة المستقبلية داخل األعمال الخزفية المعاصرة  - ٤
ب أمير وكت ي ت ى ١٩١٦ – ١٨٨٢نى بوتش إل دن  لن ن  ا م ث بھ الة بع ى رس م ف

فيكوباير مؤرخة فى    .تقول  ١٩١٢إذار  ١٥صديقه 
مل" ى أن يش انى ينبغ إنس اط  كنش ا ،  ة كلھ ن المبدئي الف د  ر إن قواع التغي ھا 

دة  ورة جدي اك ص ون ھن تم أن تك د يتح الجدي دا  المب ذا  ع ھ ً م ا ي ً ، وتماش ا حتم
إجتماعية جديدة    . ووظائف 

ارة  ى العم ال يتجاوزھا  س ل  ون ب الفن ى  معينة ف مجاالت  ولن يقتصر ذلك على 
دفع  يلة ل ه وس ك كل ار أن ذل ي ، باعتب السياس ل  الفع ى  دراما وحت زف وال والخ

إتج اإلحساسالمجتمع برمته فى  التحول من    ) ٣٣- ٤٤(اه ھذا 
ا  ى حركتھ ى ف تتجل ى  الت ة  لألل زة  الممي مات  الس تقبليون  المس ى  د تبن ولق

وحيويتھا لذاتية    . ا
ن  ارتينى(وأعل اس م ه ) فيليوتوم ل ان  أول بي ة  ،  المجموع د  ماء "قائ إن س

إغناءه بجمال جديد ھو جمال السرعة فسيارة  س لعالم قد تم  المحلى با اق باطارھا 
أنفاس ھائلة ب أفاعى ذات  ضخمة تشبه  يا ... أنابيب  ظا كش ق  وترة تنطل يارة مت وس
  ) ٣- ٤٤()إنتصار ساموثراس(ھا تمثال إن ة ،بليقن

لحظة  اليوم  القماشة لن تكون بعد  إعادتھا فى  الشاملة التى نحاول  واإليماءة 
الحية ذاتھا  اإلثارة  ببساطة  ستكون  إنھا  شاملة بل  دينامية  د.. ثابتة فى  ت  وق جعل

القوة .. خالدة  تنا ب حاس ى  ؤثر ف الحديث ي الثوب  لثنايات فى  الخطوط وا وإن تناغم 
ن  الف اتذة  ة اس ى حاس رى عل البش د  الجس ا  ى زاولھ ا والت ة ذاتھ العاطفية والرمزي

تويات . القدامى  مس طوح  ة وس ة ثقيل ة نحتي ين كتل ع ب الجم ة  ستصبح بمثاب وإنھا 
ر ب اد تنفج ة تك ورة حي ة ـ ص ين تتحرك بحري ة ب ورة مذھل زج بص ة وتم اة باطن حي

طوح دون  الس ة  ة وبحيوي د بحري ا تتوح لكنھ لينة ناعمة  تكوينات ھندسية وأشكال 
  . وھن 

رز " ا وتب ورتھا وتغيرھ ص ى  ة ف الكوني ة  ن الحرك ر ع ى تعبي تقبلية ھ فالمس
ة  النظري ن  ة م ذه النزع تقى ھ وتس وان ،  احات واألل وط والمس الخط ة  الحرك ذه  ھ

ة ، النسبية التى ك الطاقة والحرك الزمانى والمكانى الذى يعبر عن  البعد  شفت عن 
تخدام  اس ع  ة م المقوس كال  ة واالش المحدب وط  لخط ى ا  الفن ل  العم ى  ر ف ا تظھ كم
تمرة  ورة مس ى ص ر ف رك ويتغي ود يتح ى  الوج يء ف ل ش ل ك وء فتحم الض ر  عنص

الحركة بحاسة كبيرة   )٩٣- ٢٨("وتتسم 
ة  النظري ذه  رض ھ ا تفت ان أن كم ق ألن الزم مطل ود  ا وج لھ يس  ل ان  والمك

  . المطلق تصور وھمى ، فال يمكن تصوره بدون مادة ، وال زمان بدون حركة 
ى  ى تتالش ت حت ريعة وإنكمش الس ة  للحرك عت  ا خض ادة إذا م الم كال  فأش

وءوتخت الض رعة  رعتھا س غ س دما تبل ى عن ر ، ف ذه ويعب ن ھ تقبلى ع المس ان  الفن
لب ا ً حصيلة علم  مستخدما خيال فنى خصبصرالرؤيا  النسبية مع    .يات 

األشياء رغم كونھا غير منظورة  فلقد مثل .. فالفنان عليه أن ينفذ خالل 
حالة  أكثر وتبدوا رجل له عشرون " عدو"المستقبليون حصان فى  أرجله فى أو 

لتكوين ا   .أشكال ھندسية 
ة  الحقيقي ة  اإلبداعي ة  المخيل ل   لفض ع  ذا يرج ياء ... وھ الم واألش فالع

كيلية واألحا التش ة  لديناميكي ا أو  والتكوينات والطبيعة فى حالة من التغير  .. سيس 
ديناميكية للفنان أن يأتى بعناصر جديدة تؤلف  ام  حيث البد  كال واألجس األش حركة 

  .واألشياء
االتجاه الخزفية التي تمثل ھذا  األعمال  لبعض  وتحليل    .وفيما يلي عرض 
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  )٧٣(شكل 

  سم٣٦إنشقاق ارتفاعه 

  )٤٩- ١٥٨(م١٩٨٧جريد سيدلى ـ إنجلترا ـ  للخزاف

  

والعمل عبارة عن أنية خزفية منتظمة الشكل وتم تقسيمھا الى مجموعة من األجزاء المنفصلة المتباعدة   
ى تجسدھا  .عن بعضھا البعض بمسافات متباينة تحدث إيقاعاً معيناً وتناغماً على سطح التكوين ة الت ل الحرك وتمث

  . م جديد إلى السمات الفنية والقيمة اإلستاطيقية التى حرص الخزاف على تحقيقھا األجزاء المنفصلة مفھو

(Carda spuky . Ceramic  sculpture and architecture 1987 p. 49.) 

  

  
  )٧٤(شكل 

  )١٨٠-١٥٨(م١٩٩٥أمريكا ) سوزان ج ستفرن(للخزافة 
  

  .يكال والعمل من خامة اليورسلين األبيض والملون بشرائط من ورق الد
ة    رب من حرك ة تقت ة مختلف وم ) دودة األرض(ويحتوى العمل على حرك م تق ى ث ع جذعھا ألعل ى ترف الت

  . بفردة فجأة منطلقة إلى األمام أو إلى الخلف لتتحرك خطوة واحدة 
ولقد أكد الفنان الحركة بإمتداد ا لشريط الملون فوق التكوين الھندسي حيث أفاد الشريط الزخرفى فى ربط   

د نجح الخزاف فى ا ا وق ر من األشكال من حولن ألجزاء المكتملة والتى تمثل حركة تموجية نراھا فى الطبيعة فى كثي
  .إظھارھا فى صورة تشكيلية وجمالية

(Carda Spuky: Ceramic Sculpture and Architecture, 1987, p. 49) 
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  )٧٥(شكل 

  )أشكال عائمة(

  م ـ كوريا١٩٩٦ـ ) سوتج شان يون(للخزاف الكورى 

  

وقد استخدم الفنان الطالء األبيض الزجاجى واألزرق الفاتح فى تلوين األسطح ووضع اللونين بقصد التعبير عن 

  .أمواج البحر 

بأحجام مختلفة متدرجة ، وقد تم ) مكعبين ـ ومتوازى مستطيالت(والعمل عبارة عن تكوين لثالثة أشكال   

ع  تحوير االشكال بصورة متموجة ألضالع ى سطح موجه ترتف األشكال وسطوحھا الستة وكأن األشكال تتحرك عل

وتھبط وتمتد وتنكمش وأكد ذلك الخطوط المتموجة على أسطح األشكال وكأنھا أشرعة تركت ظاللھا على األشكال 

  .باللون األزرق الفاتح 

ى   ا أى المسافة الت بعض لوجود الشد الفراغى بينھم رتبط أجزاءه بعضھا ال ين  والعمل ت ل القوى ب تجع

  . األشكال مترابطة ومتماسكة وكأن كل شكل يشد األخر ويحدث ما يسمى بالوحدة 

  )م متحف الفن الحديث١٩٩٦المعرض الكورى األول بالقاھرة كتالوج (
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  )٧٦(شكل 

  نباتات متسلقة

  )١١٦- ١٣١(م١٩٨٧للخزاف روماند جمريم ـ ألمانيا ـ 

  سم ٣١×  ١٣.٥خزف زلطى 

ارة عن شريحة ،  والعمل عبارة   عن مجموعة من الشرائح المتسلقة والمنبثقة من قاعدة ، ھى أيضاً عب

والنباتات (مختلفة األلوان والمساحات والمتدلية فى اتجاھات مختلفة ـ مما يعطى إحساس لمشاھد بالنماء والتوالد 

  . وھو االسم الذى أطلقه صاحب العمل عليه ) المتسلقة 

اً ورأسياً مة التى ال تتوقف وليس لھا نھاية فطالما أن البنيان ينمو فھو يتوويعنى به الحركة الدائ   د أفقي ل

  .كل حسب نوعه

ويبرز لنا الحركة من خالل الخطوط والمساحات الداخلية للشكل والتى تعبر عن الطاقة الداخلية للشرائح   

د وقد أكد الخزاف التعبير عن الطبيعة . وكأنھا ال تكف عن السير والنماء  اللون فق ة المتسلقة ب ات المتحرك والنبات

  . استخدم كل لون تتصف به النباتات واألوراق وخاصة عند تعرضھا للضوء وھى تتحرك اسفله 

(Kenny John : Ceramic Design, New york, publing Group, 1988 , p.116.)
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  )٧٧(شكل 

  )اشكال (

  )٣٧، ٣٦- ١٢١(للخزاف بيل كرونيل

  ١٩٨٨ألمانيا 

  )٧٨(شكل 

  )أشكال(

  بيل كرونيل

  ١٩٩٠ألمانيا 

ون  ونالحظ أن كال التكوينين  لنفس الخزاف والذى حاول من خاللھما تحقيق اإليقاع الحركى عن طريق الل
ر  ذى يشعرنا أن العمل غي اع رتيب  وال د واآلخر إيق تارة وعن طريق الشكل تارة أخرى أحدھما كان إيقاعاً متزاي

  .نحركه ألعلى  منتھى ونستطيع أن

ليس ) ب(أن الشكل ) بيل كرونيل(ولذلك بوضع مزيد من العنصر أو الوحدة المستخدمة فى التكوين ويذكر 
ل  ه ك ذى تتحرك في زمن ال ون والحجم للوحدات األ أن ال وت الل إيقاعا رتيباً  ولكنه إيقاع متزايد أيضاً ألنه رغم ثب

ه داخل وحدة تزيد عن التى يليھا وبذلك تكون الحركة  ر عن الناتجة أكبر وھو مضمون  فلسفى حاول الفنان أن يعب
  .العمل بصورة تجريدية مستقبلية 

  . زمن معين × قطع مسافة معينة = حيث أن الحركة 
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  :فلسفة االتجاه التجريدي فى الخزف المعاصر  - ٥

ث  البح ال  مج ى  ا ف نن أ إال  ة  ة والرمزي م بالتجريدي ه يتس زف بطبيعت الخ إن 

لك ذھب سنتعرض  ة كم أثرت بالتجريدي ى ت رة والت المعاص ة  األعمال الخزفي ثير من 

لطبيعته  الخزف    . وإتجاه ومدرسة تحمل فلسفة مبادئ تختلف عن تجريدية 

ة  يم جمالي ة بق لفني اة ا الحي أثرت  الفنية التى  المدارس  التجريدية من  وتعتبر 

ائ ح أو خص تالف مالم اخ د  ى بالتجري ل ، وتعن ن قب ة م ن متداول م تك ياء ل األش ص 

ة  كيالت لوني الل تش ن خ ا  ، م تبدالھا بغيرھ ا واس حياتن ى  ا ف دنا رؤيتھ إعت ى  الت

العادية بصلة  لألشياء    .وتكوينات ال تمت 

التمثيالت " إبتعد كلية عن  الفنان  األشكال  (Representations)بمعنى أن 

الطبيعية الجمالية    .)١١٤- ١٣("والموضوعات 

الفنان للبداية قد يلجأ  أشكال من أجزاء من  وكنقطة  الى نقل بعض  التجريدي 

ات  وتكوين ة  اللوحة  على ھيئة قيم لوني الطبيعية قبل تحويلھا عن مسطح  األشكال 

ن  ر ع لتعبي ا ام  أو تم ائى  النھ ر  المظھ دو  د يب كلية وق الش افھا  أوص ن  ردة م مج

المشاھد رؤيته من  لم يعتاد  ً ألنه جديد ومبتكر ،  ا ب الجمالى المجرد غري الموضوع 

انى  ف لمع المتكش و  ة ، ھ التجريدي ال  لألعم اھد  ذوق والمش المت د أن  ل ، فنج قب

األعمال من رموز وإشارات    .أشكالھا وما توحى به 

ة  لبداي ا ذ  رر من ى يق ذھب فن ة كم التجريدي ك ألن  تطيع "وذل ان ال يس الفن أن 

ة  الحاس العين أو  ً ، ف ا ا تمام أو يطابقھ ة  الطبيعي كال  األش ل  رص أن ينق ا ح مھم

ل الب د يفش م فق ن ت ا ، وم ى حقيقتھ ا عل ياء ال تراھ كال واالش لألش ة  رية المدرك ص

تالف  إخ بب  ك بس ة ، وذل مطابق اة  محاك ي  الطبيع وع  الموض اة  محاك ى  ان ف لفن ا

لكل فرد   .)١١٨- ١٢٩("الرؤية 

مفونية  الس رار  ى غ وط عل وان والخط األل أليف  ى ت إل أ  فالفنان التجريدي يلج

ن ول م العق رر  ى يح لك يقية  ه  الموس ى خبرات ً عل ا د معتم دود  المح ع  ود الواق قي

المجاز الى    .الشخصية عندما يلجأ 

االتجاه األعمال التي تمثل ھذا  لبعض    - : وفيما يلي عرض 
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  )٧٩(شكل 

  )الثقافة(

  . م ١٩٧٩الواليات المتحدة ـ ) كيلى كوشى(للخزاف 

  

ه المشھورة فقد عبر عن الفن ا (Malevitch)ويذكرنا العمل بأعمال المصور مليفتش  لتجريدي فى لوحت

الم  ى ع ز إل ه يرم والتى تتكون من مربع أسود وأبيض لتبعث فى النفس الشعور بالنقيض ويصف الفنان العمل بأن

ى كوكب األرض  وھى فلسفة خاصة  اة عل انقراض الحي مجرد من الكائنات ، أو ھو شعور تولد فى نفس الفنان ب

  . اتسم بھا الفنانين التجريدين 

دريان(ن رواد ھذه المدرسة والتى بلغت شھرتھم األفاق ونجد م ى  أن وصل ) بيت مون ه إل ذى طور فن وال

لقمة التجريدية وذلك باستخدام الخطوط واأللوان المتباينة وتحديد الخطوط الھندسية وحصر قطاعات ومساحات 

  . األلوان الخاصة 
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موندريان األ) ٢٠١- ٦( ويقول  أنسب  التجدريدى ھو  اإلسلوب   للتعبير إن  ساليب 

ر ط العص ذا  ى ھ ان ف اإلنس س  لم ث  ة ، حي الروحي يم  الق ن  انع ل  غي ى ك ادة عل الم

ا  يمھم وتوجيھھ لق دھا  رھم  ، وتحدي اس وتفكي الن اة  تبدادھا بحي يء ، واس ش

رد  ودھم ، وأن ي الصنم الذى صار معب لسلوكھم ، فأراد أن يضرب بمعولة فى ھذا 

إلى نفسه الروحية و اإلنسان  لعلياوالى قيمة  ا   . مثله 

معن ا  لھ دعھا  ى يب الت االشكال  أساس أن  ر فالفنان التجريدي يعمل على  ى أكث

المعنى الزخرفى ،  لھا من مجرد  معينة  مواد  وذلك ألنه يكرر فى الواقع عن طريق 

ون ،  الك م  ى نظ ل ف ا تتمث ب بعينھ ات ونس ايقاع رر  ة، تك ة خاص ات تعبيري إمكاني

ربما ذلك    . اإلنسان وتتحكم فى كل كائن عضوى 

اإليقاعات    ويستطيع الفنان التجريدي أن ينتج عوالم صغيرة تتفق مع ھذه 

ويمثله  لعالم  الكون األكبر وأنه يستطيع أن يصوغ ا والنسب وتنعكس فيھا صورة 

لم يكن فى حبه رمل ففى كتلة من الحجر أو فى أى تجم لونىإن    .ع 

  

  

  )٨٠(شكل 

  )ـ األحمر واألصفراألرزق (تكوين باأللوان (لوحة بعنوان 

  ـ باريس ١٩٢٥) بيت موندريان(للفنان 

  )٢٠١، صـ١٩٧٤الفن واإلنسان، مكتبة غريب، القاھرة : عز الدين اسماعيل (
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  )٨١(شكل 

  )٦٣-١٢١()إدوين إسكاير(لوحة جدارية خزفية للخزاف 

  م ـ أمريكا١٩٨٨

دي و   دريان التجري اه ويظھر من خالل اللوحة تأثر الخزاف بأسلوب مون ذا األتج ى ھ األسلوب (يطلق عل
ائى ن ) .. البن ول أووي ث يق ى إح"حي ه إل ن أن تتوج ية يمك ة الھندس كال المرئي م إن األش ديھتنا بحك انا وتصل ب س
  .الفطرة

(Rogers Erust : Creative clay design, Newyork 1989 p 63.) 

 

 

  
  )٨٢(شكل 

  )انحناءات(

  م ١٩٩٦ة ـ الواليات المتحد) جوانا برايس(للخزافة 

ى والخطوط    ذى يستخدم الخط ، المنحن انتوجيرلو ال نجد أن الخزاف يحذو حذو الفنان البلجيكي األصل ف
  .فنان من رواد المذھب التجريدي الدائرية ليعبر عن الحركة الدينامية لألشكال وھو

  )١٤٢ص  ١٩٩٤ة دراسات فى نقد الفنون الجميلة ، الھيئة العامة للكتاب ، القاھر: مختار العطار (
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  )٨٣(شكل 

  )٩١-٥٣(لفازارلى  )مربعات الشطرنج(بعض التركيبات البصرية لمجموعة لوح 

  )٩١، صـ١٩٨٧حوار مع الطبيعة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة : محمد عفيفي (

  

  

  )٨٤(شكل 

  م ١٩٨١ـ كندا ) سييل كريستين(تكوين للخزاف 

  

ة وتشابه العمل وأعمال فيزار   لى وتركيباته ذات الخداع واإلزدواج  فى الرؤية عن طريق العناصر األولي
  .لوب إبداعى باستخدام خامة الطينواستخدامھما فى مؤثرات ملمسية بأس) النقطة والخط(

، رسالة "أسس نظرية الخداع البصري واإلفادة منھا في معالجة األسطح الفخارية: "كوثر علي محمد (
  )٢٠٠٢بية، قسم التربية الفنية، جامعة المنيا ماجستير، كلية التر



 -٩٩-

  :فلسفة ما بعد الحداثة في الخزف المعاصر  - ٦

  :تعريف مصطلح ما بعد الحداثة 

ور    ً بظھ ا ن ذا إي ة  للمرحلة التي تلت فترة الحداث التسميات التي تشير  تعددت 
اريخ لت ا ن  رى م ة أخ د . مرحل ا بع ع م المجتم ي  طلحات فھ المص ذه  ت ھ فتنوع

ديث، ناعي( الح الص د  ا بع ع م ديث(أو ) المجتم التح د  ا بع د ) م ا بع ى م إل  ً وال وص
  .الحداثة

ف    المؤل اي(ويعرف  ك ك طلح ) ن ة  (Postmodernity)مص د الحداث ا بع م
ي  س ف ة وانعك ة معين رة تاريخي بط بفت أو توجه فكري عام ارت إلى تيار  بأنه يشير 

أم ال الفني والفكري سواء دعاه المبدعون    .نتاجھا 

  :رية الفلسفية لما بعد الحداثة النظ

ة    لبنيوي ا د  ا بع اه م ً باتج ا ً وثيق ا ارتباط ة  د الحداث ا بع ة م ارتبطت نظري لقد 
ى  إل ة  الحداث د  ا بع اه م فية التج الفلس ذور  ي الج ه(وتنتم وت  )٧٣()نيتش احت ذي  ال

ة  لبنيوي ا الفلسفة ما بعد  ارتباطه في نظريات  ً ظھر  ا ً فكري اتجاھا ة (أعماله  كالعالق
ً من ...) المعرفة والقوة، نسبية المعرفة، بين مھما  ً األفكار جزءا أصبحت ھذه  وقد 

الحداثة لحركة ما بعد  األساسية  انية . المبادئ  اإلنس ات  لنتاج ا ل  ر ك لبنيوية تعتب وا
ة  ان عام مع طلحات ذات  مص تخدم  دث تس التح ة  ي حال ه ف أن ة، أي  ً لغوي ال كا أش

 ،ً معينة ترتبط بالستخلق مسبقا معان  ً عليھا  ال مجا المعاني  اعتبار ھذه  ياق ويمكن 
ة  الكامن ة  للبني ا  ي فھمن ة ف لبنيوي ا اھم  اعي، وتس االجتم ع  الواق االت  مج ن  ر م آخ
 ً ا ة نموذج للغ ا م  ر عل ي تعتب ار وھ اني واألفك ك المع ق تل ود أو منط بب وج وس

 ً ا   .أساسي

ية    األساس ادئ  ن المب ة م الحداثة من خالل مجموع لقد تشكلت حركة ما بعد 
ي د د الت ت بتحدي ي قام الت ائص  الخص ن  د م للعدي افة  ة، باإلض الحرك ا  ليھ إ ت  ع

واه  محت ول  ي وتح الفن ل  العم ورة  ى بل ك عل ر ذل د أث دافھا وق أھ وتشكيل  مفھومھا 
ية  األساس ادئ  ن المب ة وم الحداث ة  ن مرحل ة ع مختلف ورة  ري بص كيلي والفك التش

ول  ا يق ة كم الحداث د  ا بع ة م ا حرك لھ دعوا  ي ت ين"الت يد ياس م  "الس تاذ عل أس
السياسي   .)٥٩(االجتماعي 

الفكرية - ١ األيديولوجيات   .تحطيم 

اآلتية  - ٢ لألسباب  الحديثة وذلك  الذات   :إلغاء 

الحداثة .أ   .ھذه الفكرة نشأت وتبلورت في عصر 

إنسانية وھو ما يتعارض  .ب  الذات يفترض وجود فلسفة  أي تركيز على 
الحداثة  .مع فكر ما بعد 

ذلك يفت .ج  ذات ف ال ود  نا وج افترض و  د ل ا بع وع وم موض ود  رض وج
الذات والموضوع لثنائية بين  ا  .الحداثة ترفض ھذه 



 -١٠٠-

زمن  - ٣ اريخ وال لت ول ا دة ح ددة وجدي ً مح ارا ة أفك د الحداث ا بع ة م قدمت حرك
اريخ  ه فالت اد علي االعتم رة  اريخ وكث لت ا ة  ن أھمي ل م ي تقل ا فھ والجغرافي

ز وا ديولوجيات والتحي لألساطير واألي مجال  للحركة ھو  ن بالنسبة  ل م لتقلي
الحاضر الذي  أساسية مفادھا أن  إلى فكرة  لتاريخ يرد  ا نعيشه ينبغي أھمية 

ا اھتمامن ور  ون مح اقبي . أن يك م تع رفض أي فھ ة ت إن الحرك زمن ف ا ال أم
اإلنسان أنشطة   .للزمن ألنه يضبط كل 

ً عن دور  - ٤ أفكارا الحداثة  والفكرة الجوھرية ھي أن ) النظرية(لحركة ما بعد 
ليھا الحقيقة يكاد إ الوصول  المستحيل   .يكون من 

التمثيل كأن يمثل شخص - ٥ الحداثة كل عمليات  رين  ترفض حركة ما بعد  اآلخ
أنه يحاكي في عمله ما يراه في الواقع الفنان  ً أو يزعم  البرلمان مثال  .في 

البحث - ٦ مجال مناھج  ً محددة في  أفكارا الحداثة   .توجد في حركة ما بعد 

  :ف فيما بعد الحداثة في فن الخزسمات  الباحثة وتلخيص

ون  - ١ راث وفن لتاريخ والت لتقاليد واألساطير وا ا الماضي من خالل  إلى  الحنين 
أو  لنقد  ا اتصاف تلك العالقة بالسخرية والتالعب كنوع من  الرواد ولكن مع 

مختلفة في التفسير بصور   .كل مرة إعادة 

ذلك ف - ٢ ة ب المرتبط الفني والجماليات والخبرات  الماضي  إلى  ور الحنين  ي ص
ه  للعالم ولكن برؤيت النفسي والعقلي  الفنان  استعارية بتعبير يوضح تصور 
الماضي معينة من  إعادة قراءة مواقف  كاستلھام من  المعاصرة   .وواقعيته 

لت - ٣ اختلفاالھتمام با الحضارات حتى وإن  زين قديم وحديث االطر راث وطرز 
اإلنسان الحياة  أشكال  لتفاعل بين كل  ا الفني يثير   .يةفالعمل 

ح  - ٤ دي واض كل تقلي ي ش ة ف أو جزئي ة  ورة كلي الماضي بص ترجاع  اس ة  عملي
 ً ا  .األسلوب تاريخي

المألوف - ٥  .الخروج عن 

الماكرة: السخرية  - ٦ الدعاية  أو  التھكم  أو  المستور   .أي الھجاء 

القديمة: الصرحية  - ٧ العمارة  الفنان عمله من   .أي يستوحى 

لألعمال : الغموض  - ٨ لبارزة  ا السمات  د فھو يعتبر من  الخزفية في فكر ما بع
 .الحداثة

 .وطبيعة السطح البراق حيث جاءت معظم ھذه الطالءات بسطح شبه مطفأ: الزخرفة  -٩

 .الكوالج - ١٠

الحداثة   - :وفيما يلي بعض األعمال الخزفية لما بعد 
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  )٨٥شكل(

  تي تشبه السحبغريبة واألشكال الالخزفية تميزت باألشكال ال (Matteo Thun)من أعمال الفنان ماتيو تون 

  

         

  )٨٦شكل(

  ) :براد الشاي( (Peter Shire)من أعمال الفنان بيتر شاير       

  

    

  )٨٧شكل(

  ) فازات( (Ettore Settsass)من أعمال الفنان إيتوروسوتاس       



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

 تقنيات التشكيل ومعالجة السطوح والحريق
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  المحتوى
  

  مفھوم التقنية: أوالً 
  تطور مفھوم التقنية في الخزف المعاصر: ثانياً 
 ً العوامل التي أدت إلى تطور مفھوم التقنية في الخزف : ثالثا

  المعاصر
  البيئة الفكرية لمجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية -١
 لتقدم العلمي والتكنولوجيا -٢
تطور التقنيات المعاصرة والتي أضفت بعداً فلسفياً للعمل الخزفي  -٣

 المعاصر
 تطور صناعة األدوات والخامات وأثرھا على المنتج الخزفي -٤

 مبدأ التلقائية في التعامل المباشر مع الخامة .أ 
 البعد عن التعامل المباشر مع الخامة .ب 

 تكرار الشكل كله )١
يرة من مكونات الشكل وتجميعھا إلنتاج تكرار وحدات صغ )٢

 شكل واحد
 تكرار الوحدات داخل قالب لتكوين شكل خزفي واحد )٣

 تنوع اإلنتاج النھائي للطينات .ج 
 الفخار )١
 الخزف الزلطي )٢
  البورسيالن )٣

  تقنيات التشكيل: رابعاً 
  التشكيل بالضغط -١
 التشكيل بالحبال الطينية -٢
 التشكيل بالمسطحات الطينية -٣
 الخزافالتشكيل على عجلة  -٤
 التشكيل بالضغط في القالب الجص -٥
 التشكيل بالصب في القالب الجص -٦
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  أھم أدوات وماكينات التحضير واألفران: خامساً 
  الكسارات والطواحين -١
 المناخل الھزازه -٢
 )فردال(األدوات الخشبية والمعدنية  -٣
 والحريق أنواع األفران -٤

  طرق معالجة السطوح الخزفية: سادساً 
 ب قبل الحريق األولمعالجات الجسم الرط - أ

 الرسم بتقنية الحز والحفر الغائر والتفريغ .١
 النحت البارز .٢
 إضافة التأثيرات الملمسية .٣
 العجائن الطينية الملونة .٤
 )البطانة(الرسم بالطينات السائلة الملونة  .٥

 التقطير 

 الطباعة بالبصمة 

 اإلستنسل 

 الترخيم 
  الجمع بين تقنيات مختلفة .٦

  الطالءات الزجاجية: سابعاً 
  ساعدات الصھرم -١
 المواد المزجحة -٢
 المواد الرابطة -٣
 المواد الملونة -٤
 المواد المعتمة -٥
 مواد ذات تأثيرات لونية جمالية خاصة -٦
 مواد ذات تأثيرات ملمسية جمالية -٧
  االستفادة من عيوب الطالءات الزجاجية -٨
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 ً   مفھوم التقنية: أوال

لتقنية كمصطلح لغوي بأنه    ا العمليات التي يم"يعرف لفظ  ر بھا مجموع 
 ً ً قائما منتجا صناعي حتى يصبح  مصطلح غير  وھو )١٣٥- ٩١("أي عمل فني أو 

اإلنجليزية  " توماس مونرو"كما يعرفه  (Technique)عربي أخذ عن الترجمة 
  : )٨١- ٦٧(أنه جانبين

مجموع المھارات والعمليات نفسھا التي يمر بھا الفرد والمشتغل  :األول 
إلى منتج قائم محدد المع   .المللوصول 

لثاني  المھارات :ا العلم الذي ينمو ويتطور بصدد  النظرية أو    .فھو المعرفة أو 

لباحثة  أما رأي مفھوم التقنية فھو ا   :في 

الالزمة إلنتاج عمل فني خزفي بحيث    العمليات والمھارات  تساعد مجموع 
الخامة .. إبراز البعد الفلسفي ھذه العمليات والمھارات على  ً من اختيار  ة بداي

الطالء  الحريق األول وانتھاء بمرحلة تطبيق  ً بعمليات  التشكيل مرورا وطرق 
المتكامل   .الزجاجي والنضج الحراري 

أعلى ) ھربرت ريد(ويؤكد ذلك    فيما يقول عن كيفية وصول الفنان إلى 
التعبيري الوضوح  ً .. مستوى من  ا الصيني يستخدم فرشاة واحدة ولون فالفنان 

ً ولكنه يستخدم ذلك ا أنه ال  واحد بدرجات عالية من الدقة والمھارة والثبات حتى 
الشاق  التدريب  سنوات من  إال بعد  يمكن أن يصل إلى درجة تمكنه من أستاذيته 
لتقنية التي يستخدمھا، نستطيع أن تحكم على  ا الفنان من  فإننا عن طريق تمكن 

 (Technique)وھذا ال يعني أن لفظ تقنية  .)١٢٨- ٤١(قدراته التعبيرية والتشكيلية

إنه  البراعة اليدوية في إنتاج أي عمل فني، بل  أو  المھارات الحرفية  ً على  قاصرا
الفنية،  ًء من تصوير الفكرة  ابتدا للفنان  يعني جوانب عديدة من العملية اإلبداعية 

العمل في صورته النھائية   .حتى تحقيق 

النحات    الصدد يقول  الفن ل (Rodan)" أوجست رودان"وفي ھذا  إال أن  يس 
والنسب واأللوان، وبدون البراعة  األحجار  العاطفة ولكن بدون علم  أو  الشعور 

مھما كانت من قوتھا  كما  ".مغلولة مشلولة"اليدوية، البد من أن تبقى العاطفة 
الفنية يكمن في ذلك المجھود "على أن " وول ديورانت"يؤكد  جوھر الفاعلية 

لي الفنان وھو صامت،  المتقنة التي تعبر الساكن الذي يبذله  الكافية  تصور الصور 
  .)٤٧("عن الموضوع الذي في ذھنه

تتبعھا    فنجد الخزاف في إبداعه يمر بمجموعة ال نھائية من المعارف 
معالجة تلك  تشكيلھا، وأساليب  طيناته، وطرق  إعداد  سواء في  المھارات المتعددة 

إلى جانب ذلك معرفته بكيفية تحضير الطالءات الز جاجية ذات األلوان األسطح، 
المادية  اختيار وسائطه  فيزيائية بحتة تفيده في  كيميائية  المختلفة وھي عملية 

أعماله الفنية منھا  إلمامه بمكونات الطينة واألكاسيد . التي يبدع  إلى جانب 
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وغيرھا، ثم ... الصھر جة والمواد المساعدة علىجالملونة والمواد المز
وحساباتھا وق لألفران ومصادر بمعامالت الحرارة   ً ا ياسھا واختالف تأثيرھا تبع

  .الحرارة بھا

للخامات    فالتقنية عملية مركبة لدى الخزاف فمنذ بداية اختياره  وعلى ذلك 
حواس الخزاف، وقدراته  لتنفيذ واألداء، ويستمر التفاعل بين  ا وقيامه بعملية 

للسيطرة على الخامة  لتقنية التي يتوسط بھا  لتحقيق فكرته التشكيلية من خالل ا

اإلبداعية   .التخيلية 

الخزاف من خالله مواده    النسق الذي ينظم  أو  لتقنية تمثل النظام  ا حيث أن 
أو  الحرفي  والنفسية فإن ذلك ما يميزه عن  موارده الروحية  لتتالءم مع  الفنية 

ً من الخزاف والحرفي في الھدف  اشتراك كال من التقني الصانع، وبالرغم من 
له م الخزاف يختلف من حيث إنتاج شكل  صناعية معينة إال أن ھدف  واصفات 

لبلوغ ھدف تحقيق الكيفية والنوعية،    .)١٢- ١٤١(آخر القيمة 

الرغم من أن الخزف بتقنياته المتطورة    لنامية فعلى  الخامات وطرق وا في 
العمل الخزفي ھي .. التشكيل والحريق التي تتميز بھا دقة  لتقنية  ا نجد أن خاصية 

الفنان بمثابة توق على كل عمل يبدعه، السيما إذا كانت ھذه التقنية ) الخزاف(يع 
لذاتية لبعد عن ا التجرد وا الفردي مرتبط بمضمون على قدر كبير من  األسلوب   .أو 

إال حرفة تسمح  األسلوب ما ھو  لتقنية ألن  األسلوب وا فالعالقة وثيقة بين 
ال الفنان  المھم في  شخصيته، ولكن   حقيقي أن تجئ صنعتهلصاحبھا أن يعبر عن 

التقنية لديه في خدمة فكرة فلسفية محققة  شخصيته، وبذلك تكون  معبرة عن 

التقنية مظاھره    .)١٠٢- ٨٢(لرؤياه وھذا يمكن إدراكه في العمل من خالل شتى 

لتقنية"ر فصل يفليس من اليس   العمل " ا عن بقية العناصر الداخلة في بناء 
العناصر والفني، حيث البد من توافر وحدة تجم التقنية استخدام مثل يع ھذه 

النسيج الذي يربط تلك العناصر بعضھا ببعض، وليساعد على بروز شخصية 
إحدى طرائق التقنية في  استخدام  إتباعه لمنھج ذاتي في  الفنان المتفرد من خالل 

  .إحداث نظام محدد مقصود

  

 ً ا   تطور مفھوم التقنية في الخزف المعاصر: ثاني

الق"   ً وثورات لقد شھد  ا ً وحروب ً وتطورا ا رن العشرين يقظة وبحث

الفرد، والھتمام من جديد باألعمال الخزفية  واختراعات وإبداعات وتكشف ألھمية 

مجال الشكل  لعالم وارتبط التطور بل التحول الكبير في  مختلف بقاع ا الفنية في 

ً بفردية وشخصية الخزاف لخزف ففن ا .)٧٩- ١٤("وبيئته وثقافته الخزفي أساسا

اإلنسان منذ العصور الحجرية في حياته  استخدمھا  الحرف اليدوية التي  من أھم 
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والصناعات اليدوية في  المنزلية والعملية فھو يعتبر من أشھر الحرف 

لبدائية والحديثة ا   .المجتمعات 

سيب   أو يففي  أوانيه  إلى  أمريكا يضيف الفخاري شعر الحيوانات  ريا وشمال 

الرمال أ المحار الجاف إضافة نوع من  و الفحم المسحوق أو يحضر مسحوق من 

ُحضر ويضاف إلى عجينة الطينة الطين . ي إلى  آالسكا  الفخاري في  في حين يضيف 

أو  الخاصة يضاف إلى العجينة نوع من المطاط  ريش الطيور وفي بعض الحاالت 

الفخارية اآلنية  أو بعض الدھون إلطالة حياة  اء إلى جانب ما للدم .دم الحيوانات 

معاني سحرية ودينية مقدسة   .من أثر في تقوية العجينة فإن للدماء 

والوسائل كأحجار معينة    األدوات  األواني بعض  صناعة  ً في  أيضا وتستعمل 

الطين  األشجار لضرب  أغصان  أو  األواني كما تستعمل القضبان  لصقل وتنعيم 

الالصقة التي تستخرج  المواد  من وعجنه، إضافة إلى ذلك تستعمل بعض 

أحجار مختلفة في حفر  لنباتات، إلضافتھا إلى العجينة الطينية، كما تستعمل  ا

الفخارية    .وزخرفتھا) الطينية(األواني 

التاريخ    الطين من أعرق الفنون منذ عصور ما قبل  المنتجات من  فصناعة 

لالستعمال  ليد  ا متناول  ً لوفرة الطينة وسھولة تشكيلھا فقد كانت في  ونظرا

لبدائيةاليومي عند  ا الفخار عند قدماء المصريين  .الشعوب  صناعة  وقد بلغت 

إلى  ليرجع عھدھا  أثرية مصرية  ، فقد كشفت الحفريات عن أدوات  ً ً بعيدا ا ن شأ

الصناعة .سنة ق) ٥٠٠٠( اليونان والرومان ثم م وانتشرت ھذه  إلى  من مصر 

ليا ف إيطا النھضة، الذي بدأ في  أوروبا في عصر  ي القرن العرب الذي أثروا في 

وحلت محل ١٨٠٠ومنذ عام  .الرابع عشر  ،ً ا اآلالت تدريجي م حتى اآلن تقدمت 

الوقت نفسه  طبقت الطرق العملية في  التشكيل اليدوي في تشكيل المنتجات، وقد 

منتجات  صناعة  الصناعة بوجه عام، وقد بلغت  الخامات، وفي طرق  في تحضير 

اآلالت الفخار والخزف في القرن التاسع عشر درجة عالي ة من الجودة يفضل 

اليدوية التي ظلت باقية فإنھا قد  ليد، حتى الصناعات  ا متناول  والتي كانت في 

الفخاري وزخرفته  اآلالت حتى غدا الشكل  سيطرة  تأثرت إلى حد كبير ينمو 

 ً ا ً ميكانيكي ا ي ل   .)١٧٨- ٨٩(وآ

أو    الفنون إلى فنون صغرى وفنون كبرى  الحديث عن تقسيم   ً ا مجدي فلم يعد 

لم  االتجاھات  المفاھيم، حول ھذه  نافعة وجمالية بعدما تطورت النظرة وتغيرت 

صنعتھا إحكام  أو  الخزفية تحدد بوظيفتھا  أصبح ينظر .. تعد قيمة القطعة  ولكن 

انعكاس إلحساس الفنان أنھا  منطقية على أساس  ليھا نظرة  وربما كان تأخر . إ

لم تساعده على كشف وظيفي ودقراف بالخزف كفن راجع إلى بعده الاالعت ته التي 

الوعي والمعرفة وتغير المفاھيم وربما  لبداية، وازدياد  ذاتيته بالكامل منذ ا

  .الوظيفة نفسھا
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الخزف أن ينمو   إحساس حقيقي للفنان الخزاف ورقة ك استطاع  فن تولد من 
اإلنسان المتذوق فالتعامل مع الطين له  .اإلحساس والجمال المخزون داخل 

الخ ليس لمن يتعامل معه فقط بل لمن يشاھد من يعملون به، فقد جاذبيته  اصة، 
أو الفنان الخزاف فقط، فقد  الحرفي  مغلق على  مجال غير  مجال الخزف  أصبح 
الزجاجية  الطين واألكاسيد الملونة والطالءات  اتخذوا من  كثيرون  ارتاده فنانون 

الفنية، على الرغم من    .اتيننح وونھم مصورين أكوسائط إلبداعاتھم 

لفنانين الغربيين بفن الخزف في    القرن التاسع عشر تأثر بعض ا منتصف 
لفنانين أمثال  لبعض ا " ليجر"و) ١٨٣٥( (Miro)" ميرو"ويرجع الفضل في ذلك 

ً باأللوان . (Picaso)" بابلو بيكاسو) "١٩٦٢:  ١٩٦١( ا فقد اھتموا جميع
وكان تأثيرھم قوي على كثير من الفنانين الخزافين  والشكل المطلق، 

  .)١٥- ١٣٨(المعاصرين

الفنانين من  )٣٠- ٣٤("طه حسين"ويقول    أصالة ما قدمه ھؤالء  بالنظر إلى 
جديد في الشكل واللون في ميدان الخزف، وما حصلوا عليه من تقدير ألعمالھم 
لدائم بينھم  فقد اعتبر إبداعھم نواة للتجديد بالرغم من أنھم ال ينكرون الصراع ا

الخامة درايتھم ھ. وبين  الفنية للخزف ذا الصراع الذي يرجع إلى عدم  بالنواحي 
المجال يعتبر تجارب رائدة يع رف بھا الخزاف الحديث تإال أن ما قدموا في ھذا 

السواء   .والمعاصر على 

  

 ً ا   العوامل التي أدت إلى تطور مفھوم التقنية في الخزف المعاصر: ثالث

والتكنولوجي و   التطور العلمي  الصناعة كان نتيجة  الكشوف العلمية وتقدم 
األثر في تغير كثير من  لثانية أكبر  العالمية ا الذي حدث في مجتمع ما بعد الحرب 

مفھوم فن الخزف  –المفاھيم الفنية  سيما تغير  حيث تكونت وحدة مفاھيم  –وال 
مقومات  لتفكير وإعادة النظر في  ا جمالية جديدة فرضت على الخزاف ضرورة 

  .عمله

لباحثتعتوسوف    ا أثرت على تكوين المفاھيم  ةرض  العوامل التي  إلى أھم 
لتحقيق   ً ا ي ل لتقنية ومدى توظيفھا جما ا الجمالية لدى الخزافين نحو استخدام 

األشكال الخزفية   .مفاھيم فنية وفلسفية في بناء 

لتالية  ةحدد الباحثتو النقاط ا   :أھم تلك العوامل في 

الفكرية لمجتمع ما بعد الح - ١ لبيئة  العالميةا   .رب 

لتقدم العلمي والتكنولوجي - ٢   .ا

المعاصر - ٣ ً للعمل الخزفي  ا فلسفي  ً ا أضفت بعد لتقنيات المعاصرة والتي    .تطور ا

الخزفي- ٤ األدوات والخامات وأثرھا علي المنتج    .تطور صناعة 
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  :البيئة الفكرية لمجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية  - ١

الفلسفي لمجتمع    وبخاصة في اتسم الفكر  لثانية  العالمية ا ما بعد الحرب 
ً لما حدث من تطورات على الساحة  الدول المتقدمة بالمادية والوجودية نظرا

مجاالت التعدين، مما  الصناعي في  إلى وصف ھذه الحقبة دعى العلمية والتقدم 
الفضاء وعصر الحديد والحروب لتكنولوجيا وعصر غزو  لتاريخية بعصر ا ولقد  .ا

آثارھا السلبية واإليجابية على البعد النفسي لإلنسان بشكل  كان لھذه الفلسفة 
المفاھيم وانھارت كثير من  العديد من  عام وللفنان بشكل خاص، حيث تغيرت 

مجتمع ما قبل الحربين العالم   .تينيالقيم التي سادت 

أو الفلسفة الوجودية    على يد  Existentionalismفلقد كان للفكر الوجودي 
األثر  (Heidger)وھيدجر  (H AR Ten)وھارتن  (J.P) (Sartre)ارتر كل من س

الماضي  لما كان عليه في  مغاير  معاصر  اتجاه  الجمالية في  الفلسفة  في توجيه 
المنھج الفلسفي للفلسفة الظواھرية صحيث تأ الجديد في  االتجاه  ل ھذا 

(Phenomenologie)  إلى إدموند ھوسرل ب ويذھ (E. Husserl)التي يرجع 
الحقائق في ذاتھا بل يقتصر على  استبعاد افتراض  إلى  المنھج  أصحاب ذلك 
اإلنساني مباشرة الوعي  األشياء كما تبدو في الواقع، وكما توجد في   .البحث في 

موضوعية جديدة الكتشاف الجمال في الفن الحديث يقوم على  أنھا تصنع  كما 
الفني بوصفه ظاھرة جمالية قائمة بذاتھ اكتشاف تحليل العمل  ا وھي تخطو نحو 

لفنية األعمال ا والجماليات في    .)١١٤- ١١١(المعاني 

اتجاھات مدارس علم النفس كالمدرسة السلوكية لقد    لتعدد  كان 
والتحليل النفسي لسيجموند  (Geschtalt)والجشتالته  الشخصية  وعلم النفس 

األثر على الفكر الفني من خالل ا... ١٩٠٥ (Sproued)فرويد  نتقال وغيرھا، 
منطقة التغيير  االعتماد على التجريب فقط إلى  منطق  اإلنسانية من  مجال الخبرة 

الالشعور كمنطق ومنطلق لألفكار لناتج من  أتاح  .)١٩٣- ٥٠(والخيال ا األمر الذي 
الذي ال  الفني  األسلوب  لتفرد في  الذاتي وا التعبير  لخزافي القرن العشرين فرصة 

استخ أو ضرورة  لتقليدية بل ارتباط يرتبط بمنھج ثابت  لتقنيات ا أو ا الخامات  دام 
الذاتية والمفھوم الخاص بقضية فنية ما، مما نتج  اإلنتاج الفني الخزفي بالرؤية 
إلى  لفنية المختلفة لدى الخزافين والذي أدى  عنه تعدد األساليب واالتجاھات ا

مجال الخزف وھي الصفة التي يتميز بھا نصف الق الفني في  اإلنتاج  رن تنوع 
سابقه   .األخير عن 

الفنية لم يكن الذي    المفاھيم  واألمر الذي البد من توضيحه ھو أن تغير 
لثانية فقط العالمية ا المفاھيم ... حدث في مجتمع ما بعد الحرب  بل أن التغير في 

اإلنسانية منذ  العلوم  ً للعديد من التحوالت التي طرأت على شتى  ا يد الفنية كان ول
واختراع " إلسحق نيوتن"فكان لنظرية تحليل الضوء  .عشر بداية القرن التاسع

اإلنتاج اآللي أن تحو ً من  فيضا البخارية والثورة الصناعية التي أحدثت   لاآللة 
الفنزالفكر الفني و الصناعية في مجال  اإلمكانات    .اد من استخدام 
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الشكل الخزفي    وكان من أھم نتائج ھذه التغيرات ما يسمى بظاھرة تعديل 

(Transformation Form)  مطابقة أو  متشابھة  أشكال خزفية غير  وإنتاج 

أو التعبيري الظاھري  الشكل  لتقليدية، وقد حدث نوعان من التعديل في  ا   .لألعمال 

الخزف احترام القواعد الكالسيكية في     .األول قائم على 

لثاني يعتمد على التعديل  ھيئة  للشكل وھو بمثابة إعادة بناء الشكل فيالبنائي وا

لبنائية  االعتماد على العالقات ا تشريحية جديدة بعيدة عن رؤية الواقعية من خالل 

  .في تكوين الشكل الخزفي

اآللة   انتشار حركة الصناعة وظھور  الذي أدى إلى . ھذا باإلضافة إلى  األمر 

لتفتيتية وال التخطيطسيادة ا لألشياء، وأصبح  العلمي واالقتصار على  تجزيئية 

اإلنسان في معرفة جزء  الرؤية السائدة في حياة  سمات  اإلنتاج من  عمليات  من 

الرؤية الفنية األثر في تحول  له أكبر    .)١١٧- ٦٥(المجتمع الصناعي، مما كان 

الجدية    الروح  لتعبير عن  اآللة وا إلى مسايرة عصر  ومن ھنا كانت الدعوة 

ً في إ ا ي لعصر، ويتضح ذلك جل نتاجات التي تمثل المقومات الحضارية لھذا 

المعادن المختلفة  .الخزافين الحديثين إلى إدخال أجزاء حقيقية من  فذھب بعضھم 

البعض اآلخر  والتي توجد في اآلالت بعينھا في تكويناتھم الخزفية، بينما ذھب 

اآللية ومفھومھا  مستعينين في ذلك بالتقنيات ) ٨٩، ٨٨شكل (إلى التعبير عن 

الكھربية في تحري كالقوى  التكوين الخزفي وكذلك الفيزيائية  ك بعض أجزاء 

األرض  الشائع عن جاذبية  المفھوم  لتحدي  لتنافر  ا بأسلوب  القوى المغناطيسية 

صناعية سواء  أعمالھم الخزفية تقنيات  استخدموا في بناء  لألشياء وكال الفريقين 

مفاھيم فنية وفلسفية عن الحركة  السطح بفرض تحقيق  معالجة  أو  التشكيل  في 

  .والفراغ

  

  :فيما يلي أعمال لبعض الفنانين في ھذا المجالو
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  )٨٨(شكل 

  )١٣-١٤٢(١٩٩٢) ويل بوركيما(تكوين خزفي بخامة البورسلين للخزاف 

  استخدم الخزاف أسياخ من األلومنيوم وشرائح من الحديد المجلفن

لخزاف للون كخط فقط ومساحات ونالحظ النزعة التجريدية للعمل سواء في بنائه تشكيلياً أو في استخدام ا          
مما أعطى طابع رمزي للعمل يخلو من التعبير التشخيصي ويقترب من اآللية الصرحية التي ... ھندسية تجريدية

  .)١٣-١٤٢(ونالحظ أن التوليف يضيف على أنه توليف قبل الحريق .تميزت بھا الحياة المدنية الصناعية

(Petter Lane, The Conlemporary Porclaim, p. 18) 

 

 

  
  )٨٩(شكل 

  ١٩٩٣) ويل بوركيما(عمل آخر لنفس الخزاف 

توليف بعد (ولقد استخدم الخزاف كرات زجاجية ملونة شفافة وتوليفھا مع الشكل الخزفي بعد الحريق   
استھوت الخزاف عند .. لتجسيد لحظة حركية معينة... رفيع من األلومنيومسيخ وقد استخدم الخزاف  ).الحريق

  .)٧٠-١٤٢(ھذه آلة كما ذكر في حديثه عن أعمالهمشاھدة 

(Petter Lane, Ibid, p. 19) 
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  )٩٠(شكل 

  ١٩٩٠) مارجريت ريليسا(للخزافة  (Electric teapot)براد 

العديد من القطع المنفصلة وتم تجميعھا مع بعضھا لتعطي شكل متكامل أطلقت عليه استخدمت الفنانة   
 .(Metallic Lustres Glaze)الحريق وطبقت الخزافة طالء ذي بريق معدني  وتم التجميع قبل.. براد كھربائي

ويدل ذلك على براعة الخزافة ... هونالحظ الھرمونية داخل العمل على الرغم من استقاللية كل جزء على حد
  .)٧٧-١٤٢(وتأثرھا بالميكنة واآللة

(Petter Lane, Ibid, p. 20) 

 

األشكال الخزفية الساب   طبيعة ونالحظ من  إلى تجسيد  اندفاع الخزافين  قة 
اآللة المستمدة من رؤية  الشكل نتيجة .. الحركة  وما ينشأ عنھا من تغيير في 

منھا ولتحقيق ذلك شرعوا في إدخال المؤثرات والخامات ... الحركة الصادرة 
كتقنيات المحاور والتروس  األعمال الخزفية  التي تنتج حركة فعلية ووھمية في 

الم الخزف عرف اعدنية المتوواألشكال  الشكل فنتج عن ذلك نوع جديد من  لفة مع 
األشكال بالنسبة لإلدراك نتيجة ) الخزف الحركي(باسم  لتأصيل فكرة عدم ثبات 

الميكانيكية الفعلية أو الحركة  الضوئية  أو الحركة   للحركة الكھرومغناطيسية 
  .)٨٩شكل (

العشر   لتعدد الفلسفات الحديثة في القرن   ً أحدثته من تغير في ونظرا ين وما 
يصعب تحديد  منھا بشكل خاص، لھذا  المفاھيم بشكل عام ومفاھيم الفن المنبثقة 
الفني والجمالي في فترة ما بعد الحرب  ليظھر من خاللھا الفكر  فلسفة بعينھا 

لثانية مليئة بالعديد من القيم واالتجاھات  .العالمية ا حيث بدأت مرحلة جديدة 
المتعار اتضح فيھا الصراع بين االتجاه الديني واألخالقي الجمالية  ضة التي 

منھا  اتخذت  االتجاھات الفلسفية التي  انعكست بوضوح على  والجمالي، والتي 
المجتمع الفن في  لتغيير واقع  لفنية مفاھيم جديدة  ويتضح  .)١٩٤- ١٥٧(االتجاھات ا

فة ذلك من خالل ما قدمه الخزافون الحديثون من أعمال خزفية ذات الص
الخالصة وما  األشكال المجردة الھندسية  ً في جماليات  ا األشكال بحث التجريدية في 

جماليات . تتضمنه من قيم تعبيرية البحث في  إلى تحول بعضھم إلى  ھذا باإلضافة 
القول بأن  أنه يمكن  الخامات في ذاتھا دون تقيد أو التزام بشكل محدد، حتى 

لي الخزفية الحديثة  األعمال  لبعض المھارات العديد من   ً إال سوى عروضا ست 
لذاتية في الرؤية الفنية لتقنية الخاصة بالخامة إلبراز جماليات من خالل مبدأ ا  ا

  .)٩١شكل (
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  )٩١(شكل 

  (Seated Figure with Grey Head)تكوين خزفي لشخص بعنوان 

  )٨٠-١٥٠(م١٩٨٩ – (USA) –) ريتشارد شاو(للخزاف 

ام أكثر من خامة وأكثر من تأثير ملمسي على سطح الطينة ليعطينا ونالحظ حرص الخزاف على استخد  
، ليثري العمل بمجموعة غير متناھية من التقنيات دون ھدف مرئي )الخ..والورق –والمعدن  –الخشب (تأثير 
المظھري السطحي  سوى قدرة الخزاف على إنتاج العديد من التقنيات المرتبطة بالمفھوم التجريدي... ملحوظ
  .ظھر في تلك الفترة الذي

(Bolly Rathenberg : The Complete Book of Ceramic Art, 1979) 

  

  :التقدم العلمي والتكنولوجي  - ٢
لتكنولوجيا الفنية واستخدامھا بصور    ا من المعروف أن نسبة العلوم في 

إخراجه بالخامات  متعددة موجودة في فن الخزف كفن بنائي يرتبط في 
العلم في المتطورة في ... تطويرھا ومستحدثات  التقنية  األساليب  إلى جانب 
  .معالجتھا بطرق مختلفة

لتقنية والشكل في    كبرى في ا أنه قد حدثت تطورات  فمما الشك فيه 
لتقنية  خارجية مرتبطة بھا حيث ارتبطت التطورات ا مجموعة الفنون وفي حقول 

العل لتقدم  لناتج عن ا األحيان بالتغير السريع ا مي المرتبط في كثير من 
التكنولوجي الذي  لتقدم  اإلنساني بخامات يفسح باالكتشافات وا الفكر  الطريق أمام 

  .يل والتي حدثت فيھا تطورات كبيرةوتقنيات التشك

فن    اكتشافات علمية في تطوير تقنيات التشكيل في  أثرت عدة  حيث 
صناعة اآلالت التي توفر الجھد والوقت... الخزف المثال تطور  سبيل  على  على 

التجريب المعملي في استحداث بعض  ومما تبعه من تطور في نتائج  الخزاف 
للخزف الستخدام مثل ھذه   ً ال مجا الفرصة بصورة أوسع  أتاحت  التي  الخامات 
المتعددة والمزاوجة بينھا وبين خامات أخرى أتاح  اإلمكانيات  الخامات ذات 

المرتبط لفنية  لتعبير عن مفاھيمه ا ة بالفراغ والرؤية الفرصة للخزاف في ا
كالطينات  لتقليدية  استخدامه للخامات ا إلى جانب  الخزفي  الداخلية للشكل 
جماليات تلك الخامات  الزجاجية بأساليب وطرق تقنية متطورة إلبراز  والطالءات 
جمالية في  لتقليدي وإغفال ما لھذه الخامات من قيم  االھتمام بالشكل ا أكثر من 

الخامة بمث مفھوم ذاتھا، حيث كانت  ً للعمل الخزفي حتى تطور  ا ي بنائ  ً ابة وسيطا
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لالستفادة من خواصھا التركيبية والحسية   ً ا ي ل جماليات الخامة جما في إثراء 
المدركة عن طريق الحواس... الشكل الخزفي الحسية  فمن .. إلى جانب الخواص 

أسس وقوانين وخصائص المعادن و العلم في بحثه عن  الخامات خالل ما قدمه 
ً في خزفيات القرن  عية من خواص تركيبيةالطبي ا مألوف لتلك الخامات، فقد بات 

الخامة بأساليب تقنية  معالجة  إبداعية في  األعمال رؤية  العشرين أن تقدم بعض 
مثلما كان في الماضي المشاھد رؤى جمالية غير مألوفة  حيث تكون ... تثير في 

له دور جمالي وتقف حد ليس  ودھا عند الجانب الخامة مجرد وسيط تشكيلي 
لبنائي للشكل الخزفي   .ا

وفي ضوء البحوث والكشوف الحديثة فقد ظھرت حقائق وأحداث تنافي "  
صحتھا  وتناقض مفاھيم ومعتقدات كانت بمثابة حقائق ثابتة ال محل للتشكيك في 

بالكتلة المادية  الحجم وارتباطه  مثال على ذلك مفھوم   –ومصداقيتھا، وأبسط 
أعمالھم الخزفية والتي تمثل والذي عبر عنه كث المعاصرين في  ير من الخزافين 

الموجه  الحديثة عن تقنيات  للعمل وتعتبر صدى مرئي للنظريات  حجم تقديري 
ماديةؤللمادة حيث ي كأسس فكرة ال    .)٩٢شكل ( )١١٢- ١١١("المادة كدون 

  
  

  
  

  )٩٢(شكل 
  

  )١٠٢-١١١(م١٩٩٤ –جامعة كاليفورنيا الجنوبية  –كين برايس ) إنشاء متحرك(

  

  
حركة غير محددة في اتجاه معين حيث يعطي العمل حركة تقديرية  –العمل يمثل خلفية ھالمية متحركة 

  .لمسارات سريعة ومختلفة ويعبر العمل عن أحد النظريات الحديثة عند ال مادية المادة وثباتھا

(Jack Burnham, Beyond Modern Ceramic, George Braziller, New York, p. 102)
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مرئي واضح عند الرغبة في دراسة وفحص   الفكرة بشكل له صدى  ويؤكد 

ألي ) State(والكيفية ) Quantity(والكمية ) Density(كثافة وال) structure(التركيب 

حيث أصبح ذلك اتجاھاً نحو إعادة . ظاھرة طبيعية مادية تقف خلف روح البحث والتحقيق العلمي

فلم يعد االتجاه الشكلي يتجه للمظھر  .حقائق الغير مرئية بالعين المجردةبحث وتحليل ودراسة ال

ً وتحليالً لألشكال الطبيعية وما في جوھرھا من خفايا ... فقط كما كان في الماضي بل أصبح بحثا

  .وأسرار

في عالمنا اليوم "، يشرح ھذه الحقيقية بقوله )بيتر ياوننج(للناقد الكندي ففي مقال   

جاه تآلفنا مع بعض الحقائق مثل أنه من الممكن أن تتحول القوى إلى كتل واألمور تبعض القلق 

والقضايا إلى ضوء، ھذا العالم الذي تم تمثيله لنا ككرات تتذبذب من اإلليكترونات والبروتونات 

  .)١١٢- ١٢٧("والنيترونات، ودقائق صغيرة تصبح موجات تتحرك وتشبه الرقائق

لم في الكشف عن خفايا الطبيعة وتصويرھا على ھيئة مدركات وھذا يؤكد مدى تغلغل الع  

بصرية بصورة تشبيھية لتفسير بعض المفاھيم لقوانين الطبيعة، وبذلك تحولت التصورات 

الفعلية إلى مدركات تبصرية تثير خيال الخزاف للتعبير عن تلك المعنويات الجديدة التي طرحھا 

جديدة يحقق من خاللھا التوافق بين الشكل والمضمون البحث العلمي أمامه لتستقي منھا منابع 

ً  .لمسايرة العصر الحديث إننا نرى اليوم الفن يحرر نفسه من التشبيه بالفالسفة "ويقول أيضا

  .)١٠٢- ١١١("واألفكار الفلسفية ليصبح عمالً أكثر وأكثر ويشكل عنصراً فعاالً في مجتمع جديد

ير في الجانب التعبيري عن موضوعات يلى التغوال يقتصر التغيير في الشكل الخزفي ع  

تفاعل بصورة تبل في النظام الشكلي الذي ارتبط باستخدام واستحداث تقنيات ...غير مألوفة

إيجابية مع مفھوم الخزاف تجاه الشكل الذي يتفق وفكرته اإلبداعية من خالل االستفادة من نتائج 

  .إلحداث تأثير معين في المشاھد العلم في ضبط اإلجراءات المتبعة في إنجاز عمله

تحول الخزاف إلى التعبير عن موضوع عقلي يؤكد تأثره بالنظرية والرؤية العلمية   

حيث .. ؟فإذا كان الخزاف في الماضي يتساءل  في أي خامة يقوم بتنفيذ أعماله الخزفية .الجديدة

لذلك فقد كانت ... بالطبيعةكانت بحوثه تدور حول إخراج عمله بقدر من الدقة والنعومة والتقيد 

التقنية له بمثابة الحرفة التي تمكنه من المحاكاة الدقيقة، إال أن األمر بالنسبة للخزاف المعاصر 

يختلف تماماً، حيث أصبح على عاتقه إيجاد حلوالً تشكيلية للعديد من القضايا الفنية التي تشكل 

تقنية الملمس واللون والخامة وعالقة الكتلة بالنسبة له مفاھيماً لم تكن تشغله في الماضي، مثل 

ثم يصل األمر إلى كيفية تحريك ھذا ... بالفراغ وكذلك الرؤية الداخلية والخارجية للشكل الخزفي

واألشكال ) كالجداريات المضيئة(باإلضافة إلى إدخال تقنية الضوء وعالقتھا بالسطح ... الشكل

ً من خالل ح... المشكلة من البورسلين الشفاف المضيء ً تشكيليا يث أصبح الضوء وسيطا

  .الضوءاستغالل األجھزة الحديثة التي يمكن التحكم من خاللھا في قوة وكمية 
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  )ب(                 )أ(          

  )٩٣(شكل 

  م١٩٨٦ –لندن  – (Bill Shillalies)تكوين خزفي لـ 

 ئهوتم تنفيذه وحرقه بعد طال. ئة بناءوھو على ھي (Stone Were)والعمل منفذ بالطينة الزلطية   
يمثل العمل ) أ(وشكل ) ب(ووضع بداخله لمبات تضئ باللون األحمر والبرتقالي كما في شكل ... بالطالء الملحي

في زمنين مختلفين ودور عنصر تنطفئ اللمبات ونالحظ االختالف الكبير في رؤية العمل في ضوء النھار حيث 
  .ي للعملفي التعبير الشكلاإلضاءة 

(Edward Locie Smith: Op. cit. p. 210.) 

 

  

ً نالحظ    التكنولوجيأيضا التطور  الخزاف .. كيف أمد العلم الحديث من خالل 
الفرصة للتجريب واستحداث رؤى جمالية  أتاحت له  بوسائل تقنية متطورة 

الكم  يلعمل الخزفلللعناصر المكونة  تجسد المفاھيم التي تكونت لديه من خالل 
لتقنية المستحدثةا ا المعلومات    .لغزير من 

أثرت في الخزاف    للعلم من سطوة قد  من خالل ما تقدم يمكن تبين ما 
الطبيعة وما يكمن خلفھا  المعاصر، من خالل ما تقدم من تفسيرات علمية لظواھر 
ساعدت على  لتقنية التي بالشك قد  ا معلومات وخبرات  من حقائق غير مرئية وكذا 

الخاتساع  العلم أفق  العصر المتمثلة في  للتعبير عن روح  زاف وشحذ خياله 
 ً ا مغايرة عن ذي قبل ومستفيد معطيات العصر برؤية  لتكنولوجيا بشكل يتفق مع  وا
أعماله بين الشكل بمفھومه الجديد  لتقنية المتطورة في بناء  من شتى الوسائل ا

المكو العناصر  التعبيري من خالل تفاعل التقنية وبقية  نة للعمل ومضمونه 
  .الخزفي

التطور    ً إلى مبدأ  ا د البحث العلمي ال تقف  (Evolution)واستنا فإن نتائج 
التطور المستمر والتي تؤثر بدورھا على نمو  إنھا في حالة من  معين بل  عند حد 

اإلنسانية بشكل مطرد   .الخبرة 
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ً للعمل الخزفي  - ٣ ا ً فلسفي تطور التقنيات المعاصرة والتي أضفت بعدا

  :رالمعاص

كمصطلح لغوي يعني    النمو المنتظم والمستمر ألشكال : إن مفھوم التطور 

ً  .الوجود وحاالته أيضا أشكال : كما تعني  أنه نمو ينشأ عن طريق تحوير من 

أو تعدل عن طريق التطو بدليل  ر، وھو سنة الكون وخاصية في بنائهأقدم، تنتج 

ً، وھو ن ا ً حلزوني مسارھا شكال يوصي بتعاقب تطوري أن المجرات تتخذ في  ظام 

ديناميكي   .لنمو 

الخبرات    مجموعة  لتقنية بوصفھا  ومن خالل ذلك المفھوم عن التطور فإن ا

المعرفية والعلمية لإلنسان ككائن حي والذي يخضع ھو اآلخر إلى عملية  العلمية 

تطور في خبراته ومعارفه، تتأثر بما يطرأ عليه من تطور في ھذه الخبرة، فتكون 

لذلك متطورة ھي األخرىتقنية ا  ً ا مجاالت  .لفنان تبع ونتيجة الرتباط العلم بشتى 

ً الرتباطھا بالتقدم الصناعي  الحديثة نظرا لتقنيات  الحياة في العصر الحديث فإن ا

ً وأصبحت معنى كلمة  ا ً جديد ا اتخذت معن اإلنسان فقد  اآللة في حياة  ووجود 

لعلمي": التكنولوجيا  ا لمقومات عملية مجموع مفاھيم اإلجراءات  ة الخاصة 

اإلنتاج أي أن  مجاالت  مختلف  االنتفاع الفعلي بكل فكرة في  أجل  خاصة من 

المجاالت من أجل  المسخرة في كل  العملية  مجموعة التقنيات  التكنولوجيا ھي 

إيجاد الحلول العملية  والمحتملة، ومن أجل  الصور الممكنة  اإلنتاج بكل  تحقيق 

اإلنسان   .)٨١- ١٣٣("لمشاكل 

المعاصر يتأكد من خالل    الخزف  لتكنولوجيا كقوة مؤثرة في فن  ومفھوم ا

الخزاف  لتوفير الوقت والجھد، والقدرة على سيطرة  استغالل وسائلھا المتطورة 

خاماته أفضل على  منھا. بشكل  التعامل مع تلك ... والسيما المستحدث  ويتطلب 

لم تكن معروفة من ذي قبل   .)٢٣٩- ١٢٦(الخامات بأساليب تقنية 

األ   المعاصرة أن الخزافين نشطيلذلك نالحظ في  ن في عمال الخزفية 

التوليف  مجال الخزف كاللحام عند  مستحدثة على  ووسائل  استخدام تقنيات 

الكمبيوتر في  الفلورسنت وأجھزة  أنابيب  الملون ومسحوق  الزجاج  واستخدام 

األشياء المصنوعة والتي تصلح توليفھ ا مع الخامات عمل التصميمات وكل أنواع 

الفنية وتظھر مرونة  األولية للخزف تحت عنوان ما يسمى بالوسائط المادية 

لتقليدية بالتطور بغض النظر عن التقاليد  ا الخزاف في رغبته لمد العمليات 

الحالي  .المقيدة العصر  الخزافون في  ً أن يستغل  ا مألوف لذلك فقد بات  ونتيجة 

لم تحدث من قبل حيث أصبحوا األساليب الصناعية والتكنولوجية الجد يدة بصورة 

العمليات الجديدة لدرجة أنھم بدأوا في  متأثرين بخصائص ھذه الخامات، وتلك 

محاولة لخلق  استخدام مفردات تشكيلية جديدة ومفاھيم تشمل تلك الخامات في 

  .شكل خزفي جديد وحقائق جديدة
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لم تزد فقط م   الصناعة  الجديدة التي ظھرت بفضل  الطرق  ن السھولة إن 

ً على إجراء  أيضا شجعته  لتقليدية، ولكنھا  المفاھيم ا لإلفادة من  للفنان  المتاحة 

للذان يدعمان ويوسعان  تجاربه على نطاق واسع، أي أن الوسائل والتجريب ا

الذاتية التي تجعله يتكيف مع  ً ال يتجزأ من رؤية الفنان  يكونان جزءا تخيالته 

إمك أو يغير فيھا ويكتشف  لتقنية  لتطبيقھاا   .انيات جديدة 

والتكنولوجيا، والتقدم الھائل الذي نتج عن و   ھذا المزج الجديد بين الفن 

المعروضة  لألعمال  التشكيلية الرائعة  ھذا واضح بشكل كبير من خالل التنوعات 

الخزف وترينالي  المتاحف العالمية والتي نراھا في بينالي  على فھي دليل ... في 

الفنان والم مجاالت  ضخم في الفنون أن  لتكون قوة ذات تأثير  ھندس تتالقى 

الذي يعتمد بذاته على العديد من الخامات  الخزف  مجال  المرئية وبخاصة في 

لھا   .والتقنيات التي ال حصر 

الفنان    فالتكامل العقلي بين عدة عقول مفكرة وتضافر الجھود بين 

ً و ا الفنان أكثر وعي ً بخبرات والمتخصصين في المجاالت األخرى يجعل  إلماما

بالمجاالت األخرى مما يمكنه من أن يتعلم أكثر بجانب  االحتكاك  متنوعة من خالل 

المطلقة  لتكون معرفة  –التعبيرات الجمالية   ً ا مع عن كل الوسائط التي تتداخل 

لتقنية والمواد والخامات العالقات بين ا   .عميقة حول 

ليس ف   لتقنية الحديثة  إلى ا يتحول الفنان  الوسائل وعندما  قط من أجل 

مخاوفه  اآللية ولكن من أجل قاعدة إيحائية، فإنه يطرد الكثير من  أو  الميكانيكية 

التجريب في  ويبددھا، لذا فإن مفاھيم الفنان وتجاربه وخبراته من خالل عملية 

أكثر بين الفنان وأدواته األمل في عالقة صحية  لتبعث   .الخامات والتقنيات 

لنا ا لتقنيات فالشكل الخزفي ھو  ا مفھوم الخزاف، ولم تكن  تج النھائي لفكرة أو 

وعلى ذلك فمن المنطقي أن تكون الخامات  .والمواد والمھارة سوى وسائل

للعصر الذي يعمل فيه الفنان، فالمواد يجب أن   ً والتقنيات مالئمة وموافقة دائما

القول فإن التحوي منھا، ومن خالل ذلك يمكن  الفنان وتأخذ  مفاھيم  رات تعطي 

الصناعية الكثيرة التي تميز  (Technical Adaptation)الفنية  والمواد 

الخزف المعاصر الفلسفي لفن  المفھوم  لينا  إ   .الخزف اليوم ھي التي تحمل 

اليوم أصبحت جزء ھام من    لتكنولوجيا  من خالل ما تقدم يمكن تبين أن ا

اإلنسا العضوي بين  التفاعل  اإلنسانية حيث تمثل نتاج  ن وبيئته، فالفن الخبرة 

لعالم الخاص بالم لتكنولوجيا ھي مجرد أجزاء من ا الصناعي صوالعلم وا مم 

النفسية فھي  العوامل  جانب  إلى  والسيكولوجي  والبيولوجي  االجتماعي  والعالم 

 ً أيضا األھمية  لھا نفس  اإلطار  .)٣٥٧- ١٤١(عناصر  مكونة  العناصر  حيث تتشابك تلك 

لإلنسان بشكل عام والفنا خاصةالنوعي    .ن بصفة 
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  :تطور صناعة األدوات والخامات وأثرھا على المنتج الخزفي  - ٤

المواد    التسليم بأن قيمة العمل الفني ال تتحدد من خالل  لبداية البد من  في ا

انطباع  و منھا بل إن قيمته الجمالية ترتبط بما ينشأ عنه من  الخامات التي يصنع 

ً من يد الفنان وفكر ا ي ً كل ا ق نبثا ا ه، لذلك فالموھبة والمھارة يجب أن تكون بأنه 

ً لرؤيتهعلى درجة يكون ف ً تماما ا الخزاف واعي   .يھا 

صناعة الخامات واألدوات كعنصر يؤثر في    إطار الحديث عن تقدم  في 

القول بأن  الفنية يمكن  الفلسفية لألعمال  الصناعي قد  :تطور المفاھيم  التطور 

لم تكن معروفة من قبل، وكذلك أسھم بصورة فعالة من خالل ما قدمه من  خامات 

لتقليدية التي كان يستخدمھا الخزاف  األدوات ا لم تعد قاصرة على  األدوات، فإنھا 

الخامات المستحدثة التي تستوجب على الخزاف  ً لظھور  في الماضي نظرا

لتقليدي  لم يعد المفھوم ا ً حيث  ا ي ل الخامات تشكي استخدام تقنيات تتناسب مع ھذه 

المفھوم المعاصر الذي يقوم على فكرة البحث عن للخامة في  الخزف يتناسب مع 

لتقنية في تحقيق مفھوم فني وا لتفاعل الخامة  لذلك فقد تأثر  .المضمون التعبيري 

الصناعة الحديثة، فمزج  الخزافون بالخامات واألدوات التي وفرتھا تكنولوجيا 

االت المتقدمة ووسائل  المفاھيم التكنولوجية  صال المعرفية واإلدراكية بعضھم بين 

الخامات  استخدام  في بناء األشكال الخزفية، ولم يقتصر الشكل الخزفي على 

لتقليدية أو المخلقة  .األولية ا الخامات المصنعة  العديد من  بل أصبح لدى الخزاف 

وكيميائية  مكنته من إجراء تجاربه  (Synthetic Materials)من مواد طبيعية 

أوسع واالست لتلك الخاماتعلى نطاق  اإلمكانات المتعددة    .فادة من 

وإمكانات تشكيلية في    المتمتعة بقدرات  المواد الصناعية الكثيرة  ومن بين 

لتقنيات التي  المعادن ذات أثر قوي وفعال، حيث أن ا مجال الخزف، فقد كانت 

األكسدة وإضفاء البريق عمليات  األحيان ھي  معظم    .الخ... تستخدم في 

أن تطبيق مثل ھذه الطرق والتقنيات  (D. Smith)" سميثدافيد "ويذكر   

اعتبارات معروفة جيد المعرفة في  ً ويتطلب  ا المعاصر يفرض حدود الخزف  في 

الطينات مثل استخدام مواد وخامات جديدة  الحريق ومعالجة  الصناعة وطرق 

لتتوالف معھا متوالفة في... بداخلھا  طبيعية  لبيئة  صناعية مضافة   ألنھا تقنيات 

أو عيارية صناعي ال يتعادل مع طريقة تقنية مفردة  ... الطبيعة من قبل ووصف 

أكثر من تقنية للوصول إلى ما يرغب الخزاف تحقيقه ً بين  ا ً عضوي ا ن كيا  .بل يمثل 

القول بأنه أصبح من الممكن أن نتحدث  (H. Read)فقد ذھب ھربرت ريد  إلى 

الميتالوجيا  ننا نحيا في ظل حضارة معتمدة على  والحقيقة أ عن عصر حديد جديد، 

“Metalogic”)٨٠- ١٥١(.  



 -١١٩-

الحديثة والجديدة، بينما ھي مشتقة من الصناعة،    لتقنية  إن الوسائل ا

الفا ليست بالضرورة مقصورة على المصطلحات الصناعية، إن  رق يبدو أن فإنھا 

الخزاف والصانع التقني الماھر  اشتراك  ً، فعلى الرغم من  ً وھدفا ا يكون مقصود

صناعية معينة مواصفات  إنتاج شكل خزفي به  الھدف من  إال أن الھدف ... في 

لتحقيق ھدف  الكيفية والنوعية  بالنسبة للخزاف يختلف من حيث تحقيق القيمة 

إنتا  ً ا ي ل آ ً، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به آخر، في حين يكون ھدف الصانع  ا جي

لتقنية لمعالجة الخامة وفق مفھوم  إبداعية في تفاعله مع ا الخزاف من قدرات 

  .فني محدد

لتقليدية والمستخدمة زادت من    ا التشكيلية  الوسائط واألدوات  ومع تعدد 

المنبثقة من  لتحقيق أفكارھم الفنية  اإلبداعية نحو استخدامھا  حرية الخزافين 

الحديثة من طرقالمفاھ اآلالت  إعداد الخامات  يم الجديدة، فكان نتيجة استخدام 

سطحھا وحريقھا إن تحول استديو الخزاف إلى مصنع متعدد . وتشكيلھا ومعالجة 

لناتجة من تراكمات  لتقليدية والصناعية ا ا للتعامل مع الخامات  اإلمكانيات 

أتاح الفرصة للخزاف للتجريب بالو الحديثة مما  سائط والعمليات وزيادة الصناعة 

ممكن من خالل  وتطويعھا بأقل جھد  معالجة الخامات  التشكيلية في  قدراته 

للمعدات المتطورة اتجاھان جديدان  .استخدامه  ونتيجة لھذا التطور فقد تكون 

الخامات    :الستخدام 

  :امةمبدأ التلقائية في التعامل المباشر مع الخ - أ

أعمال خزافي   آثار ھذا المب لقد تميزت  الطينة وترك  التعامل مع  دأ بفطرية 

أثناء تشكيلھا أو بنا األشكال  شكل ( ھا بالطرق المختلفةئأصابعھم على سطوح 

األشكال في تشكيلھا إلى  .)٩٥، ٩٤ لتلقائية في التعامل مع  ا وقد تعددت تلك 

الطالءات والبطانات وطرق تطبيقھا معالجة السطوح واختيار  وكان البد .. تلقائية 

لتلقائية فتصدرت الطبيعة كمصدر من ا ا طبيعة تلك  تتناسب مع  موضوعات  ختيار 

سطحه وطرق حريقه لتلقائي في تشكيله ومعالجة    .إلھام للخزاف ا
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  )٩٤(شكل 

  سم٤٠ –م ١٩٩٨إيطاليا  –) جيران بيلو(للخزاف 

 

رة والتشققات لدرجة تصل إلى ترك الفتحات الصغي... ونالحظ اعتماد الخزاف على أصابعه في التشكيل  
  .التي أنتجت عن بساطة التشكيل دون تھذيب أو صقل

(Frank Weyers: Art in Hand “Monet” Konemann Chinna, 1999, p. 29.) 

  

  

  
  )٩٥(شكل 

  ١٩٩٥إنجلترا  –) ويندي برير(شكل خزفي للخزاف 

وتداخل األلوان مع .. ء الزجاجيعمل آخر يمثل التشكيل بطريقة تلقائية وأكد المظھر التلقائي بطريقة تطبيق الطال
 .بعضھا البعض

(John Hinchcliffe & Wendy Barber: Ceramic Style Cassell, Wellington House, 
London, 1995, p. 59.) 
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  )٩٦(شكل 

  ١٩٩٥الدنمارك  –) ھان مايتسين(طبق للخزافة 

  

قطعت بشكل عشوائي وتم ... طينةونالحظ أيضاً طريقة تشكيل الطبق وكأنھا قطع وشرائح صغيرة من ال  
  .تجميعھا وكذلك اتبعت الخزافة التلقائية في تطبيق الطالء

  .)١١٦كتالوج بينالي القاھرة الدولي الخامس للخزف صـ(

  

  

  

  
  )٩٧(شكل 

  ١٩٩٣المجر  –إناء للخزافة نيكالوس فارجيت 

  

ونالحظ تلك التشققات الناتجة عن ...المعبر عن حالة اإلناء وانطباعهنموذج آخر للتلقائية واعتبار الخامة ھي 
  .طريقة الحريق المتبعة

  )١٩٣، صـ١٩٩٣قاھرة الدولي الرابع كتالوج بينالي ال(
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  )٩٨(شكل 

  ١٩٩٣بلغاريا  –تكوين للخزاف فاكسو جيورجيف ناستيف 

وكأنھا كتلة من ... فوي وغير مصطنعوالحفاظ على ظھورھا بشكل ع... ال تزال الخامة ومظھرھا السطحي  
لتعطي ... وأضاف الخزاف الطالء الزجاجي األحمر. تجسدت لتتحول إلى تكوين خزفي) صخرية أو حجرية(األرض 

  .مظھر الكتل الصخرية الناتجة عن البراكين

  .)٩٣، صـ١٩٩٣بينالي القاھرة الدولي الرابع (

  

  :يق البعد عن التعامل المباشر مع الخامة عن طر -ب

والتعددية واالستمرارية كانت موضوعات تجريدية والمستنسخات استخدام القوالب   
كان البد من تحقيقھا وجود وسائل تقنية وتكنولوجية تساھم في إنتاج ھذا الفكر ... رمزية
  .المنتظم

  )٩٩شكل ( )كله(تكرار الشكل  -١

  

  
  )٩٩(شكل 

  .د أطلق الخزافون اسم العائلة على ھذه الموضوعاتموضوعات خزفية تميزت بتكرار الشكل عدة مرات ولق

(Mark Del Vecchio: Post Modern Ceramic, Thames and Hudson, London, 1999, p. 130) 
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  )١٠٠شكل ( تكرار وحدات صغيرة من مكونات الشكل وتجميعھا إلنتاج شكل واحد -٢

  
  )١٠٠(شكل 

  ١٩٩٩إنجلترا  –) لجرينابل(تكوين 

والعمل يتكون من مجموعة من . ل على التكرار واإليقاع الناتج عن حركة ھذا التكرارويعتمد العم  
الت وجعل التغيرات في تثبيت وقد حرص الخزاف على تثبيت حجم متوازي المستطي... متوازي المستطيالت

  .األشكال مع بعضھا على ارتفاعات مختلفة

(Mark Del Vecchio: Ibid, p. 138.) 

  

  

  )أ، ب، جـ ١٠١شكل ( ات داخل قالب لتكوين شكل خزفي واحدتكرار الوحد -٣

 

    

  
 

  )١٠١(شكل 

 .يوضح طريقة استخدام العجائن الملونة داخل قالب من الجص

(Peter Lane: Contemporary Ceramic, A & C Black, Chilton Book Company, 
London, 1995, p. 122.) 
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  :نتاج الخزف المعاصرلمستخدمة في إأھم الخامات واألدوات ا- ج

  :خامات التشكيل 

  :الطينات ) أ

لدنة "   لفن الخزف وھي عبارة عن مادة غروية  الطينة ھي العمود الفقري 
أصلية، وھي  معينة من صخور  أنواع  أصلية بل ناشئة من تفكك وتحلل  ليست 
طبيعية مصدرھا األرض وتتكون بتأثر عوامل التعرية في الصخور  خامة 

  .)١٤٣- ٨٨("الفلسبارية

رؤيتھا "   ً بحيث ال يمكن  ا والطينة تتكون من مجموعة بللورات دقيقة جد
سيليكات بأقوى العدسات المكبرة  ً من  أساسا لبللورات  للمجھر، وتتكون ا

الكيميائي  المائية ورمزھا  ومتوسط حجم  (Al2O. 2SiO2. 2H2O)األلومنيوم 
شكلھا ً وھي كالصفائح الرقيقة في  ا لبللورات صغير جد سداسية ذات أسطح  ھذه ا

الطينة عند تمنبسطة، وھذا ھو السبب في الخواص المرنة التي  نعكس على 
يؤدي الماء وظيفة بينما خلطھا بالماء، إذ أن الصفائح تنزلق بعضھا فوق بعض 

  .)٤- ٧٦("التشحيم

األبيض والقاتم    ألوان تتراوح بين  متماسكة ذات  والطينات كتلة رخوة أو 
مائلة  للسواد ذات ملمس وھي تكون مواد الذبة عند عجنھا ومنھا ما تكون 

والطينات  ت في خواصھا وتتفاوت الطينا.. لھا رائحة قوية مميزةالرطبة بالماء، 
لنقائ  ً ا الصھر، الحرارية تبع مساعدة على  ھا ومقدار ونوع ما تحتويه من مواد 

لنقية في حوالي درجة  وربما تنصھر ا   ).م١٧٠٠(الطينات 

  

 :ج النھائي للطيناتتنوع اإلنتا -د

  : )٢- ٢١(الفخار - ١

الفخار جو - أ  أنواع  األحمر وھو أقل  عالية  دة، ذو سمك ومساميتهالفخار 
أو بني  متوسطة  –ويلون أحمر  أو  االنصھار  سھلة  طينات  ويصنع من 

الطينات القلوية أو  منتجاته في .. االنصھار، مثل التربة الزراعية  وتسوى 
منخفضة   .درجات حرارة 

ل - ب  األحمر الفخار ا األصفر الفاتح إلى  أو  لونه من الكريم  عادي ويندرج 
المسامية  األحمر واألبيض من حيث  الفخار  متوسطة بين  صفات  الخزفي، ذو 
لكثافة واللون ودرجة حرارة التسوية، ويصنع من  والمتانة وسمك الجدار وا

كالطينات الحديدية االنصھار  متوسطة   .طينات ثانوية 

األبيض وھو أرق - ج  أنواعالفخار  طينة ثانوية بي ى  ضاء الفخار، يصنع من 
أعلى من  منتجاته في درجة حرارة  االنصھار، تسوى  اللون عالية درجة 
مسامية أقل ولون  أفضل من  نوعيات الفخار األخرى، كما يتميز بخواص 
أعلى وسمك أقل من النوعيات األخرى من الفخار  متانة  أبيض ودرجة 

الفيانس وولفت  .وأشھره 

 )الشفاف والشفاف الملون وخزف الفيوم(لمطلي الفخار ا - د 



 -١٢٥-

  : (The Stone Ware) )٣- ٢١(الزلطيالخزف  - ٢

لتشابه خواصه مع  (stone ware)يترجم مصطلح    إلى خزف زلطي 

معتمة الزلط خواص  وھو ) ير شفافةغ(الطبيعية ومظھرھا وھو خزف ذو بنية 

) وسط(في خواصه  وھو –ة وسطحه بعد الحريق ناعم المع متين ومتوسط الصالب

المسامي  إلى ) البورسلين(بين الفخار والخزف غير  ويتراوح لونه من األبيض 

األسود وتتميز تلك النوعية بمقاومتھا   ً ا ن البني وأحيا إلى  األصفر  أو  الرمادي 

ومقاومة التغيرات الجوية المعاصرين ... لفعل الكيماويات  الخزافين  وكثير من 

لفنية استخدموا الطينات الزلطية في   .أعمالھم ا

  (Porcelain) )٣- ٢١(البورسيالن - ٣

أنواع الخزف، بنيته صما   ته ء ذات شفافية جزئية، ويمتاز بصالبأرقى 

لنقية مع الفلسبار كمساعد صھر، وتسوى .. وكبر كثافته الكاولينات ا ويحضر من 

األلوان حيث .. مشغوالته في درجات حرارة عالية، وتطلى بطبقات تزجيج مختلفة 

لفعل ... تاز بعدم وجود فاصل بين طبقة الطالء والجسميم ويتميز بمقاومة عالية 

والكيماويات ً العديد من الخزافين ... الحرارة والكھرباء  أيضا واستخدمه 

معاصرة إنتاج أعمال خزفية    .المعاصرين في 

 ً   تقنيات التشكيل : رابعا

ل   ا ً لنوع  ا التشكيل اليدوي وتتنوع تبع وتقنيات  شكل المراد تتعدد طرق 

لتنفيذ عمله الخزفي الفنان أن يتخذ التقنين المناسب  ومن ھذه . تنفيذه وعلى 

  - :التقنيات 

  

  

  



 -١٢٦-

  

 

  )١٠٢شكل (

يعطي الطين شكال عند ضغطه بالمكبس حسب الصفيحة ) extruder(مكبس إكسترودر
  )٦٦-١٠٦(المستخدمة 



 -١٢٧-

  
  )١٠٣شكل (

  )٦٥-١٠٦(تستخدم لفرد البالطات والشرائح )north star(تارطاولة من نوع نورث س

  

 

  )١٠٤شكل (

تاليسمان  منتجات  الفريد من  الذي يعمل يدويا بواسطة ) talisman(ھذا المنخل 
ومتصل بممسك له ثالث فرش خشنة، كلما أدير الذراع تقوم ) كرنك(ذراع إدارة 

الص المواد  المنخلالفرش بدفع  أو السائلة خالل    .)١١١-١٠٦(لبة 



 -١٢٨-

  :تقنيات التشكيل

لتلقائي(بالضغط التشكيل  - ١  .)١٠٥شكل ( )التشكيل ا

  

  
  )١٠٥(شكل 

  

  شكل يوضح التشكيل بالضغط عن طريق األصابع

(Norton F.H.: Ceramics, Hanover House, Garden City, New York, 1960, p. 6.) 

 

 

 

 

 

 

 



 -١٢٩-

  ).١٠٦شكل (ة التشكيل بالحبال الطيني -٢

  

  
  )١٠٦(شكل 

 الطينية يوضح طريقة التشكيل بالحبال

(Norton, F.H.: Ibid, p. 8.) 



 -١٣٠-

  )١٠٨، ١٠٧شكل (التشكيل بالمسطحات الطينية  -٣

  

  

  

  
  

  )١٠٧(شكل 

 بالمسطحات الطينيةشكل يوضح طريقة التشكيل 

(Norton, F.H.: Ibid, p. 9.) 



 -١٣١-

  

  

  
  )١٠٨(شكل 

 

  يقة تجميع الشرائح طريقة التشكيل بطر

(Norton, F.H.: Ibid, p. 115) 



 -١٣٢-

 )١٠٩شكل ( التشكيل على عجلة الخزاف -- ٤

  

  
  

  )١٠٩(شكل 

 

 يوضح التشكيل على عجلة الخزاف

(Norton, F.H.: Ibid, p. 24) 



 -١٣٣-

  ).١١٠شكل (التشكيل بالضغط في القالب الجص -٥

  

  

  

  
  

  )١١٠(شكل 

  الب الجصبالضغط في القيوضح طريقة التشكيل في 

(Norton, F.H.: Ibid, p. 39) 

  



 -١٣٤-

  ).١١١شكل (التشكيل بالصب في القالب الجص  -٦

  

  
  

  )١١١(شكل 

 

 التشكيل بطريقة الصب في القالب الجص بالطينة السائلة

(Norton, F.H.: Ibid, p. 36) 



 -١٣٥-

 ً   :أھم أدوات وماكينات التحضير والتشكيل : خامسا

  :ن حالكسارات والطوا - ١

المتوسط وھي ماكي   لتقليل حجم الكتل لتعمل على زيادة كفاءة الطحن  نات 
لناعم مختلفة .وا أنواع  الخشن وطواحي وتوجد  للحجم من الكسارات للطحن  ن 

لناعم ا أو    .المتوسط 

  : Vibrating Screensالمناخل الھزازة   - ٢

األحجام الناعمة    أعلى وخاصة في  تستخدم ھذه المناخل عندما يراد كفاءة 
موصل بعمود حركة المركزي فيتسبب في ھز وتتكون  من سطح ناقل مستوي 

متالحقة وسريعة   .النخل ھزات 

  :األدوات الخشبية للتشكيل اليدوي  -٣

  

    
  )ب(            )أ(    

  )١١٢(شكل 

  األدوات الخشبية والمعدنية للتشكيل اليدوي

  

  : (Kilns)) التسوية(أنواع األفران الحريق و - ٤

ً لتص   تبعا األفران  ميمھا ونوعية الوقود والحريق فمنھا ما يعمل تختلف 
أو  الخشب ومنھا ما يكون في حريق مستمر  الغاز أو  أو  المازوت  بالكھرباء أو 
مباشر وكذلك سرعة الحريق  مباشر مالمس للھب أو غير  أو في حريق  متقطع 

ليھا إ   .تعمل على تغيير تصميم الفرن وكذلك درجة الحرارة التي يصل 

  : (Tunnel Kiln)الفرن النفقي  - أ

انقطاع    الحريق بدون  وھو إحدى األفران المستمرة التي يستمر فيھا 
اإلنتاج   .ويكون بمعدل يالئم معدل 

  :أفران حرق الطوب  - ب

متتالية  متتابعة في غرف  سلسلة  ً أفران مستمرة، يتم فيھا الحريق في  أيضا وھي 
  .للحريق



 -١٣٦-

  :أفران حريق خشب  - جـ

التسخين في   أو الفحم وتوجد غرفة وھي أفران يتم  باستخدام الخشب  ھا 
الساخنة ويوجد  لتمر فيھا الغازات  الحريق أسفل الفرن على قاعدة بھا فتحات 

مكان الحريق  لنار(أسفلھا  ا   .وأسفله حفرة للرماد المتساقط) بيت 

  

  

  
  )١١٣(شكل 

  شكل يوضح الفرن النفقي
(Norton, F.H. : Ceramics, Hanover House, Garden City, New York, 1960, p. 59) 

 
  
     

  
  )١١٤(شكل 

  شكل يوضح الفرن الكھربائي
  )١١٥(شكل 

  شكل يوضح البايروميتر والجھاز المتصل 
  به لتثبيته داخل الفرن

(Oliver Waston: Studio Pottery, Phaidon Press Limited, London, 1993, p. 180) 



 -١٣٧-

  : Hovelفرن ھوفل  - د

إنجليزي م   أون ترنت ھو فرن  منطقة ستوك   Stoke on)عروف في 
Terent).  يعرف بفرن الزجاجة، تكون فيه المدخنة حول جسم الفرن وترتفع

لتكون ھي غرفة  منفصل    .)١١٦شكل (المشغوالت كالزجاجة ويوجد بداخله بناء 

  

  
  )١١٦(شكل 

  (Hovel)تخطيط يمثل فرن ھوفل  

(Norton, F.H.: Ibid, p. 60) 

  

  :) ١١٧شكل (ھربائي الفرن الك - ھـ
باستخدام أسالك حرارية   إما  التسخين بالكھرباء  بيكل (يتم فيه 
الكربون،م١٢٥٠كتالم،سوبر ١١٠٠كروم أو قضبان من  )م١٥٠٠سلك 

الكھربائي من  .)م١٥٠٠فرن جلوبر()كربيد السيليكون(الكاربورنوم  ويبنى الفرن 
ومزود بباروميتر  الطوب الحراري والعازل وبه وحدات التسخين وله باب محكم

  .لقياس درجات الحرارة داخل الفرن بدقة
  

  
  )١١٧(شكل 

  لفرن الكھربائيرسم تخطيطي ل



 -١٣٨-

  :طرق معالجة السطوح الخزفية :سادسا

  

  : والكشط والحفر الغائر والتفريغ البارز الرسم بتقنية الحز - ١

المخدوشة(تعد تقنية الحز والحفر    أبسط طرق الرسم ) الخطوط الخارجية 
أداة تشبه المسمار وھي .. عالجة السطح الخزفيلم ليست إال  ألن األداة المستعملة 

العصور وال يزال  السابقة على مر  الحضارات  ظھرت في معظم  التقنيات التي  من 
أشكاله وھي رطبة معالجة سطوح    .يستخدمھا الخزاف المعاصر في 

ل   ا السطح (Inising)ز حوتتم تقنية  صلبة على  وھو في  عادة بأدوات غير 
األدوات الخشبية السابق ذكرھا،  (Leathering)) التجليد(مرحلة  باستخدام 

العمق غير حادة، يعكس تقنية  لناتجة عن عملية التحزيز قليلة  وتكون الخطوط ا
ً  (Carved)الحفر  ا مع الحز والحفر  ً ما تجمع تقنيتي  ا ب ل لتقاربھما ... وغا ربما 

أنه يوج إال  لتنفيذ،  أسلوب ا االختالف منھا الشديد في    :د بينھما بعض 

الرطب    الحز يتم تنفيذھا فقط على السطح  التجليد(أن تقنية  أو ) في حالة 
الشكل وھو .. بعد تغطيته بالبطانة بينما تقنية الحفر يمكن تنفيذھا على سطح 

الحريق   .رطب أو جاف قبل 

الثقب    أو  الفنان سعيد الصدر Drillingأما تقنية التفريغ   يطلق عليھا 
السمك.. الزخارف المثقبة متساوي  األشكال ذات جدار رقيق  . ويجب أن تكون  .

والحساسية حتى ال ينجم عنه  ً من الصبر والدقة  ً كبيرا وتتطلب تقنية التفريغ قدرا
  .للشكل أي تلف

  : (Relief decoration)معالجة السطح بتقنية النحت البارز  - ٢

أو الزخارف البارزة نوع من   لبارز  لسطوح التي تظھر امعالجات  النحت ا
مختلفة فيبرز  أو الحفر على السطح بمستويات  السطح  عليھا الزخارف بارزة عن 

ً ال يتجزأ من السطح   .السطح عن الزخارف المحفورة، وتصبح جزءا

  : Textureإضافة التأثيرات الملمسية  - ٣

للين في سطح    أو ا الخشونة أو النعومة والصالبة  والملمس ھو درجة 
حولنااأل الفني  .)٨٩٣- ١٢٢(شياء التي تتلمسھا من  تميز وھو طبيعة سطح العمل 

الملمس لحثه على  المشاھد    .مظھره أو ھيئته والتي تحرك مشاعر وأحاسيس 

   ً والتعرف على تعبير يدل على الخصائص السطحية للمواد "بأنه ويعرف الملمس أيضا
- ١٦("منھا عن طريق حاسة اللمس ھذه الخصائص عن طريق الجھاز البصري، ثم يتم التحقق

٢٢٧(.  



 -١٣٩-

  
  )١١٨(شكل 

  والحفر الغائر البارز الرسم بتقنية الحز

  

  
  )١١٩(شكل 

  كشطالرسم بتقنية ال

  )البطانة في أماكن معينة إلظھار أرضية الشكل األصلي كشطحيث يتم (

  

 

  
  )١٢٠(شكل 

 معالجة السطح بتقنية النحت البارز



 -١٤٠-

  
  )١٢١(شكل 

 التفريغشكل يوضح تقنية 

  

  

  :العجائن الطينية الملونة  - ٤

الطينات    الخلط والتركيب من  الطينات التي تحصل عليھا من  ھي تلك 
للحصول على تركيبة طينية ذات  المختلفة الخواص والصفات والمواد الملونة 

الخزفي أو في  معين تستخدم في بناء الشكل  على سطح الجسم التشكيل بھا لون 
العجائنون ھناكالرطب بحيث ي لتمدد واالنكماش بين  معامالت ا  ك توافق بين 

األصلي الملونة   .)٣- ٨٣(والجسم 

  ) :البطانة(الرسم بالطينات السائلة الملونة  - ٥

ليھا  (Slip-Engobe)والبطانة    إ المضاف  اصطالح يطلق على الطينات 
، ثم ً جيدا األكاسيد المعدنية الملونة، تخلط ثم تمزج بالماء وتصفى   أكسيد من 

أو تلوينھا بطبقة رقيقة منھا وھي في حالة  تطلى بھا النماذج المراد تغطيتھا 
مرونتھا الطينية لم تجف من  أنھا  البطانة الطينية  .)٦٤- ١٩(تجليد بمعنى  وتستخدم 

متنوعة منھا األشكال ألغراض  اللون الردئ : فوق  أنھا تخفي المظھر الخشن أو 
للطينة   ً ً مقبوال ا لون لھا  األشكال، وتزيد من للطينة وتعطى  منھا  صنعت  التي 

  .نعومة السطح بسبب خشونة الجسم

سواء في حالتھا    كمادة للزخرفة على المشغوالت الطينية  أنھا تستخدم  كما 
األول على أن تحتوي  أو بعد الحريق  أو بعد الجفاف  المواد % ٣٠الرطبة  من 

األصباغ  .جرام بطانة ١٠٠من كل المساعدة على الصھر  وھي  (Stains)وتعتبر 
الزجاجي لتلوين الطينة والطالءات  وتحضر من . ةأكاسيد ملونة ثابتة تستخدم 

ممزوجة بمواد أخرى تحرق في درجة حرارة عالية وتسحق  عناصر ملونة خالل
الذائبة األمالح  لتنقيتھا من  ً، ثم تغسل  ً دقيقا ا   .سحق

األفران   شركات متخصصة بعد عملية تكليس في   وتصنع ھذه الصبغات 
الرسم بھا على الطالء  الزجاجية سواء في  الطالءات  وتستخدم ھذه الصبغات في 

ً في البطانات الطينية الملونة ا ن الطالء وأحيا   .أو تحت 



 -١٤١-

  :طرق معالجة السطح بالبطانات الطينية 

الفاتح،    السطح وعادة ما تكون البطانة باللون  لون  وھي تقنية تغيير 

اإلناء في مرحلة الت أو ويجب أن يكون  باستخدام الفرشاة  لتقنية  جليد وتتم ھذه ا

  .الغمس أو الصب

  Slip Traila التقطير

الطينية    البطانات  تنفيذھا بسھولة من خالل  التقنيات التي يمكن  وتعتبر من 

ً كان نوعھا ا ي الحالة السائلة أ ضغط مادة الطالء ... الملونة وھي في  عن طريق 

لتسيل وتعطي خط االتجاھات ومسامن القطارة البالستيكية  مختلفة  ات حوط 

إنسيابية  المعاصرين عشوائية متداخلة  لعديد من الخزافين  لتقنية  وتستخدم ھذه ا

أشكال محدبة أو  ً يتم تشكيلھا. على أسطح شرائح طينية    .وبعد تماسكھا قليال

الطينية  إمكانية تلوين األسطح  لمرونتھا في  لتقنية  ا ويعود كثرة استخدام ھذه 

لھاإلعطاء مظاھر  لونية ال حصر  فسمك الخط المندفع من ... مختلفة وتداخالت 

ً ال نھائي من  ا سيولته يعطي عدد وصالبته ومدى  فوھة القطارة ومدى تماسكه 

  .المظاھر السطحية الكونية

  (Impressed Decoration) )١١٩- ٧٢(بالبصمة الزخرفة بطريقة الطباعة

األوعية الطي   أقدم إن طباعة عناصر زخرفية على سطوح  إحدى  نية تعد 

كما يمكن استخدام أي جسم يحمل بصمة طباعية ... الطرق للزخرفة على الحزف

 ً ا ً زخرفي ً وأثرا ليعطي مظھرا الطين الرطب    .وضغطه فوق سطح 

  Stensilاالستنسل  

مرتبطة في المقام    الطينية والخزفية  معالجة السطوح  وھي إحدى تقنيات 

االستنسل التي تستخد ً تتشابه مع تقنية األول بتقنية  مجال الطباعة وأيضا م في 

  .العزل بالورق

  Marblingالترخيم 

الرخام بتجزيعاته    لتقليد  المستخدمة في الخزف  الطرق  وھي إحدى 

الملونة فوق بعضھا البعض ويضغط ... الطبيعية الطينية  ويتم فيھا وضع الشرائح 

الھوائية، ثم يتم تشكيل الكتلة  الخزاف بواسطة عجلة عليھا للتخلص من الجيوب 

القوالب   .أو 
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  )١٢٢(شكل 

 تقنية التشكيل باستخدام العجائن الطينية الملونة

  

  

  

  
  )١٢٣(شكل 

 الرسم بالبطانة بطريقة العزل
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  )١٢٤(شكل 

  الرسم بالطينة السائلة
 )تغطية الجسم بلون بطانة ثم الرسم عليه بلون آخر(

  
  

  
  )١٢٥(شكل 

 ناء بالبطانةيوضح التغطية الكاملة لإل
  

  
  )١٢٦(شكل 

 يوضح طريقة التقطير فوق سطح اإلناء
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  )١٢٧(شكل 

 شكل يوضح طريقة الرسم فوق اإلناء بالبطانة عن طريق االستنسل
  
  

  
  )١٢٨(شكل 

  طريقة العزل بالورق
  
  

  
  )١٢٩(شكل 

  إناء خزفي تم وضع مجموعة من البطانات الملونة 
 األلوان وعمل مظھر الترخيم الناتج من تداخل
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  :الجمع بين تقنيات مختلفة  - ٦

األسطح الطينية    معالجة  مختلفة من تقنيات  الممكن الجمع بين تقنيات  من 
موضوع  إلى التكامل بين  سياق موحد للوصول  أو الفخارية، والجمع بينھما في 

متنوعة وفريدة سطحه واألمثلة في ذلك  معالجة  والجمع بين ... العمل وتقنيات 
مختل المعاصر وھو اتجاه تجريبي تقنيات  سمات الخزف  فة يعتبر أھم سمة من 

الكثير من الخزافين المعاصرين   .لدى 

  

  
  )١٣٠(شكل 

 م١٩٩٤الواليات المتحدة  –آنية لجيمس ميلور 
ليعطي ثراء لآلنية من خالل ھذا .. وقد استخدم الخزاف العديد من التقنيات والمالمس المختلفة فوق السطح

 .التنوع
(Peter Lane: Contemporary Porcelain, A & C Black Chirton Book Company, 

London, 1995, p. 122.) 
  
  
  

  
  )١٣١(شكل 

والذي اشتھر بتعدد التقنيات المستخدمة في أعماله وخاصة ) جيمس ميلور(تكوين خزفي لنفس الخزاف   
ثم تشكيل طبق أعلى التلوين ... ية والتفريغفنجده يستخدم الشرائح الطول... األلوان المستخدمة وتقنيات التشكيل

 .بتقنية العجائن الملونة داخل قوالبثم تشكيله 
(Peter Lane, Ibid, p. 133.) 
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 ً   الطالءات الزجاجية : سابعا

والمنظومات التي    أمكن للخزاف المعاصر أن يتخطى حدود المعايير  لقد 
األخيرخوضعت إلنتاج طالء الزجاج  العشر  مكنته من الل السنوات  ة والتي 

العديد من الخامات األخرى  األولية إلى جانب  ... إعدادھا وتحضيرھا الخامات 
الطالء  مكونات  مندمجة في   ً ا ن أو كلية وأحيا استخدمھا بصورة جزئية  والتي 
التعبير الدرامي للعمل  مألوف يفيد في  أعطت مظھر سطحي غير  الزجاجي والتي 

لتأكيد على قيمته التش   .كيلية والجماليةإلى جانب ا

الزجاجي بأنه   كيميائية يغطى فيھا سطح : "ويعرف الطالء  حرارية  عملية 
السطح،  مسام  االلتصاق، تعمل على سد  زجاجية جيدة  الجسم الفخاري بطبقة 
ً وتسمى ھذه الطبقة بالطالء  ا التنظيف وتكسبه نعومة ورونق وتجعله سھل 

كيميائية الخزف المعاصر قد إ ".الزجاجي وھي خليط من عدة مركبات  ال أن 
العديد من مظاھر ھذا التعريف فلم يعد ھدف الخزاف نعومة السطح  تخطى وغير 

المظاھر التي يحصل عليھا الخزاف... ورونقه  العديد من    - :بل أن ھناك 

لناعم ... المطفيالسطح ... فھناك السطح الالمع    ا السطح ... السطح 
المضيء .. الخشن  المتشقق والمحبب والسطح الس... السطح الشفاف  طح 
  الخ .... المتعرج 

الخزف المعاصرمكونات  الزجاجي في    الطالء 

  

  ):Fluxes(" القواعد"مساعدات الصھر  - ١
انصھار خلطة الطالء الزجاجي    مواد تعمل على خفض درجة حرارة  وھي 

الطالء الزجاجي المطبقة  لكل من الجسم وطبقة  في حدود تالئم العمليات الحرارية 
لناتج، وھي . عليه ا الزجاجي  الطالء  كما يعمل مساعد الصھر كقاعدة لمركب 

أكاسيد قاعدية شفافة عديمة اللون   .)٥- ٥٤(تكون من 

رئيسية أنواع    :وتنقسم مساعدات الصھر إلى 

  :مساعدات الصھر البوراكسية ) أ
الزجاجي  خلطات الطالء  ً في  ال استعما المواد  ھي مركبات عنصر البور، وأكثر ھذه 

  :ھي

  )٦- ٥٤():Borax(البوراكس * 
حيان يتركب من رابع بورات    البوراكس أو البورق كما سماه جابر بن 

المائية  الطبيعة على ھيئة ). Na2O2B2O3IOH2O(الصوديوم  يوجد في 
اسم  أقاليم الھند تحت  الجافة في بعض  والذي " تنكال"رواسب في البحيرات 

ل. من البوراكس% ٥٥يحتوي على  بوراكس كمساعد صھر قوي في ويستخدم ا
خلطات الطالء الزجاجي  درجات الحرارة المنخفضة لذلك فھو كثير االستعمال في 

الضوئي صناعة الزجاج  خلطات مينا الفلزات، كما يستعمل في    .الخزفي وفي 

  (Boric Acid) )٧- ٥٤(حامض البوريك* 

الماء، كما أنه مصدرB2O3 3H2Oحامض البوريك     ، قابل للذوبان في 
الطالء الزجاجي البوروسيلكات في  وھو ينصھر . البورون المستخدم في تحضير 
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تشققات  األخطاء التي تحدث في الطالء الزجاجي من  بسرعة ويستخدم في عالج 
  .وغيرھا

  :مساعدات الصھر الرصاصية  - ب

الزجاجي  الطالء  خلطات  المستخدمة كمساعدات صھر في  مركبات الرصاص  أھم 
  :ھي 

األحمرأكسيد الرصا*    (Lead Oxide-red Lead)  )٣٩- ٧٠(ص 

أكسيد الرصاص    ولونه برتقالي محمر ويكثر .. (Pb3O4)ھو رابع 
لرخصة وعدم  الزجاجي  الطالء  خلطات  رصاصية في  استعماله كمساعدات صھر 

الماء بنسب . ذوبانه في  الزجاجية الرصاصية  الطالءات  ً في  شيوعا أكثر  وھو 
الطالءمن وزن خ% ٨٥ - % ٦٥تتراوح من    .لطة 

  (White Lead-Lead Carbonate)  )٨- ٥٤(كربونات الرصاص* 

ً  (Pb(OH)2 Pb CO3)كربونات الرصاص القاعدية    أيضا وتسمى 
األحمر ولھا القدرة على ... الشيروز الرصاص  أكسيد  وتتميز بنفس خواص 

الزجاجي الطالء  مكونات  الماء وتعطيل ترسيب  وتعتبر مساعد .. االنتشار في 
  .ي في درجات الحرارة المنخفضةصھر قو

  )٩- ٥٤(سيليكات ألومينات الرصاص* 

الطالء    خلطات  المركبات الرصاصية المستعملة في  أنسب  تعتبر من 
الماء وتحضر  سميتھا وعدم قابلية ذوبانھا في  لعدم  الزجاجي الرصاصية، وذلك 

سيليكا، % ٣١.١٦أكسيد رصاص، % ٦٣.٨٠: (المادة من مزيج الخلطة اآلتية 
  )كاولين% ٥.٠٤

  

  : )٩- ٥٤(مساعدات الصھر القلوية - جـ

كمساعدات    الصوديوم والبوتاسيوم  مركبات  القلوية من  تستخدم المواد 
القلوية المستخدمة في ھذا  خلطات الطالء الزجاجي، وأھم المواد  صھر في 

  :الغرض ھي 

  (Soda. Ash)  )٣٢- ١٨(كربونات الصوديوم* 

الزجاجي المصھور وفي درجات حرارة قاعدة قلوية تستخدم في الطال   ء 
كربونات الصوديوم المائية   ً أيضا وتعتبر المصدر العام  (Na2O3)منخفضة، وھي 

الزجاجي الطالء  تستعمل بنسبة تزيد عن .. للصوديوم في  من وزن % ٢٥وال 
الزجاجي   .حتى ال تسبب الرطوبة في مكونات الطالء.. خلطة الطالء 

  

  )١٠- ٥٤(كبريتات الصوديوم* 

المحتوي على عشرة جزيئات ماء تبلور بملح    المتبلور  تسمى الملح 
استعمالھا . جلوبر كمساعد صھر لرخص ثمنھا، ويجب عند  استعمالھا  ويرجع 

إلى الصودا كبريتيد يسھل تفككه  اختزالھا إلى    .إضافة مادة كربونية تساعد على 

  (Potassium Carbonate)  )٩٠- ١٥٥(كربونات البوتاسيوم* 
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للؤلؤ تسمى   الصوديوم... رماد ا إلى حد كبير كربونات  المادة  . وتشبه 
لنباتية مصدر للمادة وا الحيوانية  المواد  ً ... وتعتبر بعض  أيضا كما كانت تحضر 

رماد العظام صناعة ... من  لنباتية ومخلفات  ا األخشاب واألعشاب  ورماد احتراق 
لبنجر ا لتلوين ب... سكر    .عد الحريقوھي شفافة ولھا تأثير على مواد ا

  (Feldsbar)  )٥٧- ٦٢(الفلسبار* 

مختلط بالجرانيت عند تحلل أشكال الطين   وھو ... ھو صخر بللوري يوجد 
الصخور الرسوبية  لنارية وكذلك في كثير من  الصخور ا أغلب  متواجد في 

الفلسبار البوتاسيومي  صورتين للفلسبار  ) األورثوكليز(المتحولة، وأشھر 
الصوديومي  الزجاجي )... البالجيوكليز(والفلسبار  خلطات الطالء  ويستخدم في 

النضج البورسلين والصيني.. عالية    .كما في طالءات 

  

  )Glass Former( المواد المزحجة - ٢

  ):Silica(السيليكا ) أ

السيليكون    أكسيد  األساسية ) Sio2(ھي ثاني  الزجاجي  وتعتبر مادة الطالء 
الزجاجي بسببخلطات وتستعمل في  حيث % .. ٤٠ – ١٥تتراوح بين  الطالء 

كما يستعل ... الفلنت وأ، )Quartz(تضاف على ھيئة مساحيق من الكوارتز 
الزجاجي الطالء  خلطات  النقي بكثرة كمصدر للسيليكافي  عند تنصھر ، )٥- ٥٤(الرمل 

  .˚م١٧٠٠درجة حرارة 

  ):Quartz(الكوارتز ) ب

النقي من    سيليكون مع  %٤٦.٧يسميه العرب المرو، ويتركب المعدن 
األويال غير اأكسجين ويخ ٥٣.٣ سيليكا  أنواعه المتكتلة  لط المعدن وخاصة في 

أكاسيد الحديد . المتبلورة الكوارتز على  الغير نقية من  األنواع  وتحتوي 
الكالسيوم والطين والرمل ومعادن أخرى أنقى . وكربونات  ويعتبر الكوارتز من 

المستخدمة في عم السيليكات  أنواع  الزجاجي وأفضل  حيث يضاف .. ليات الطالء 
ً % ٤٠:  ١٥بنسبة  ا ب   .)٦٧- ٥٤( تقري

  ):Flint(الفلنت) ج

مكونة من    كيميائية سيليكية  ھو صورة من صور السيليكا وھي صخور 
متبلورة من السيليكات  أو مفتتة أو طبقات  مجھرية  وتوجد على ھيئة حبيبات 

أو طبقات رقيقة  أو غير متص(كرات أو عدسات  خاصة في األحجار ) لةمتصلة 
الزلط في عمليا. الجيرية يطلق عليه  ً ما  أيضا لبناء ويستخدم بعد طحنهوھو   ت ا

الطالء الزجاجي ليسھل خلطه بمكونات   ً   .)٣٠- ١٨(بطرق خاصة للحصول عليه ناعما

  

  :(Refractory Bonding)  )٩٠- ١٥٧(المواد الرابطة - ٣

مكونات خلطات ا   المواد التي تعمل على ربط  الزجاجي بعضھا ھي  لطالء 
االلتصاق  إحداث  مواد الطالء الزجاجي ومواد سطح الجسم بين بالبعض، وعلى 
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المطبقة عليه سيولة الطالء .الخزفي  مقاومة للحرارة تمنع  أنھا مواد  وأھم  .كما 
األلومنيا   البور   (Al2O3)أكاسيد المواد الرابطة    .(B2O3)وأكسيد 

  :(Colorant)المواد الملونة   - ٤

  (Iron Oxide)  )٢٩- ١٩(أكسيد الحديد* 

الزجاجي    الطالء  األكاسيد المستخدمة في أعمال الخزف ويدخل في  من أھم 
األصفر والبرتقالي واألحمر  لونية متعددة من  ليعطي درجات  مع أكاسيد أخرى 

أكسجين    :والبني واألسود وھي على نوعين حسب ما تحتوي من ذرات 

  Fe2O3أكسيد الحديديك   - 

  Fe Oد الحديدوز  أكسي - 

الطالء بنسبة تتراوح ما بين    %.١٨إلى % ١ويوضع في 

  (Copper Oxide)  )٢٨- ١٩(أكسيد النحاس* 

  :ويوجد منه نوعان 

  Cu3O4أكسيد النحاسيك   - 

  CuO2أكسيد النحاسوز   - 

للمواد     ً ا أو التركواز تبع أو األزرق  األخضر  األول يعطي تدريجات من اللون 
الصھر   .المساعدة على 

المختزل   الحريق  النحاس .. أما النحاسوز فيستخدم في جو  حيث يعطي 
  %.٨:  ١المحمر واالثنان يوضعان بنسبة 

 MnO2  (Manganese Oxide)  )١٩٦- ٧٧(ثاني أكسيد المنجنيز* 

ً عند    ا ي ً عسل ا لون للذوبان في الماء ويعطي  مسحوق أسود غير قابل 
الطالء في درجات% ٣استعماله بنسبة  منخفضة وفي وجود  عند تسوية  حرارة 

رصاصية مساعدات . مساعدات صھر  وبنفسجي في  ً بني وقرنفلي  ا لون ويعطي 
  .الصھر القلوية

 Sb2O3  (Antimonious Oxide)أكسيد األنتيمون  * 

إعتام    كمادة  الرصاصية  الزجاجية غير  الطالءات  األكسيد في  يستخدم ھذا 
األصفر المع% ٥ - % ٢ويضاف بنسبة  اللون  الطالء ويعطي  لبرتقالي في  وا تم 

  .الرصاصي في درجات الحرارة المنخفضة

                            Cr2O3 (Chromium Oxide)ثالث أكسيد الكروم * 
إعتام خضراء قوية في جميع أنواع الطالءات  كمادة  أخضر ويستخدم  مسحوق  ھو 

لون قرنفلي  المنخفضة و (Pink)الزجاجية ويعطي  يعطي في درجات الحرارة 
األكاسيد المختلفة اتحاده مع  مختلفة عند   ً ا ن لوا   .أ
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  (Opacifier)  )٩٣- ١٥٧(المواد المعتمة - ٥

المواد لمنع شفافية الطالء الزجاجي  تضاف   لون  (Opacity)ھذه  وإخفاء 
إظھار بھاء  البيضاء على  المواد المعتمة  سطح الجسم الخزفي تحتھا، كما تساعد 

الملونة المضافة للطال أھمھاالمواد  الزجاجية ومن    .ءات 

  Tin Oxide  (SnO2)أكسيد القصديريك  * 

الطالءات الزجاجية    اإلطالق ويستخدم في  العتامة على  مواد  أفضل  وھو 
ً لدرجة نقائه% ١٠إلى % ٨بنسبة  ا   .تبع

  Zirconium Oxide  (ZrO2) )١٩١- ٧٦(أكسيد الزركون* 

معتمة   الزجاجية يستعمل كمادة  ً  ويمكن... للطالءات   أن يكون بديال
إلى  أكبر قد تصل    %.٢٠للقصديريك ولكن يوضع بنسبة 

  (Bone Ash)  )٧٩- ١٢٨(رماد العظام* 

الكالسيوم    نتج من ت (3CaO P2 O3)تتركب المادة من فوسفات كربونات 
الحصول  الرماد المتبقي من حرق العظام وتعتبر مواد مساعدة على الصھر في 

زجاجية في درجات ا لعاليةعلى طالءات    .لحرارة ا

  (Flurspar)  )٨٠- ١٢٨(الفلورسبار* 

الكالسيوم    المعدن من فلوريد  وھو عديم اللون وقد يكون  (CaF2)يتركب 
أو أصفر أو أزرق  ً ا ي أو قرنفل أخضر  أبيض أو  وتستخدم ... لونه في الطبيعة 
الزجاجي الطالء  كمساعد صھر ومادة كثافة في  لنقية منه  حيث يسبب ... األنواع ا

شھباءعت   .امة بيضاء رمادية 

  

  :مواد ذات تأثيرات لونية جمالية خاصة  - ٦

 BiONo3 H2O  (Bismuth Subnitrat)  )٦٦- ٧٩(نترات البزموث* 

الزجاجي    الطالء  اللؤلؤي على سطح  ھي مادة تستعمل في تنمية البريق 
 ً أيضا منخفضة وھي مادة مساعدة على الصھر  في درجة  الناضج في درجة حرارة 

أنھا سامة. ارة المنخفضةالحر   .وھي قابلة للذوبان في الماء كما 

  

  (Silver Nitrate)  )٢٠١- ٩٠(نترات الفضة* 

الزجاجي الناضج في    الطالء  ھي مادة تستعمل في البريق المعدني على 
منخفضة كما تعطي .. وتعطي اللون الفضي عند اختزال الطالء.. درجات حرارة 

ً قرنفلي وأصفر في درجات  ا   .الحرارة المنخفضةلون



 -١٥١-

  :مواد ذات تأثيرات ملمسية جمالية - ٧
والكالسيوم* كمساعدات صھر ويحل محل  يتم إضافتھا الصوديوم والبوتاسيوم 

الطالء الزجاجي شبكة من .. بعضھا البعض إلحداث التشقق في  وھو عبارة عن 
الدقيقة التي تؤكد    .الحريق بملئھا بألوان داكنةبعد الشقوق 

  

  
  )١٣٢(شكل 

  صورة توضح التشققات الناتجة بعد الحريق ومحاولة ملئھا بطالء داكن لتأكيد ظھورھا على السطح
(Baez-Ilse: The Painter in the Porcelain Factory American Ceramics, VI no. 02, 

1994, p. 219.) 

  

لنفتالين  ا االلوفونيا  (Moth Balls)إضافة كرات  االشجار أأو  واوراق 
االنصھار فيحدث .الخ.. واالخشابأ الطالء الزجاجي في  الفرن عندما تبدأ مادة  إلى 

إلى النحاسيات المعدنية يتسبب في تحول االختزال ف  –أحمر (أكسيد النحاس 
الحديد إلى اللون  )أصفر منھا  .أو التركوازي المعدنيالمخضر أكسيد  ويحول كل 

الفلز النقي   .إلى صورة 

  

  
  )١٣٣(شكل 

  تعرض الطالء الزجاجي لعملية االختزال ... باتية حرةطبق عليه نقوش ن

  كما طبق على منتصف الطبق إبريقاً معدنياً ككلوريد الذھب

(John Boardman: Greek Art, Thames, Hudson, London, 1998, p. 132.) 
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  )١٣٤(شكل 

 ... ياً وعند اختزاله جزئ... مطبق عليھا طالء زجاجي يحتوي أكسيد الحديد... آنية خزفية

  تحولت األجزاء المختزلة إلى اللون األخضر

 (Garth Clark: The Potters Art British, 1997, p. 89.) 

  (Matt glazes)إضافة كمية أكبر من األلومنيا للحصول على الطالءات المطفأة * 

  

  

  
  )١٣٥(شكل 

 (Matt glaze)آنية خزفية على شكل طائر مطبق عليھا طالء زجاجي مطفأة 

(Garth Clark: Ibid, p. 83.) 
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  )١٣٦(شكل 

 طبق خزفي مطبق عليه طالء ملحي

(Garth Clark: Ibid, p. 83.) 

 

) كملح الطعام مثالً (إلقاء األمالح المختلفة داخل الغرف عند تمام نضج األشكال الفخارية * 
حبيباتھا المتميزة ب –كلوريد الصوديوم والذي يتحد مع السيليكا مكونا سيليكات الصوديوم 

 ً  .السطحية الالمعة نسبيا

  

  :عيوب الطالء الزجاجي بشكل مقصوداالستفادة من  - ٨

  (Pinholding)الحصول على الثقوب اإلبرية  * 

أثناء تسويتهتحدث نتيجة  الطالء وتظھر  جيوب ھوائية فوق سطح  شكل ( وجود 
١٣٧(.  

  

  
  )١٩٣-١١٨()١٣٧(شكل 

  شكل خزفي مطبق عليه طالء زجاجي محبب

  .الحظ مقدرة الخزاف في تنظيم وتنسيق الثقوب اإلبرية على السطح بشكل متساويون

(Dian Craker: Crystalline glazes, Adam, Chales Black, London, 1997, p. 193.) 
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  (Running Flow)انزالق الطالء الزجاجي  * 

درجة الحرارة بشكل ال يحتاجه الطال ارتفاع  أو  الصھر      ءبسبب زيادة مساعدات 
  .)١٣٨شكل (

  
  )١٣٨-١١٨()١٣٨(شكل 

ھيئت له الظروف لينزلق على السطح ويحدث التأثيرات ... مطبق عليھا طالء زجاجي) معلقة(جدارية خزفية 
 (Landscape)والتي توحي بمنظر طبيعي ... اللونية المتداخلة

(Diana Creber: Ibid, p. 138.) 
 

  (Blistering)الحصول على بثور وانتفاخات * 

زجاجي رصاصي   للطينة وإضافة طالء  وإضافة ... من خالل إضافة الكبريت 
منخفض طبقة فوق أخرى وحرقھا حريق  شكل ( طبقة سميكة من الطالء، أو وضع 

١٣٩(.  

  
  )١٣٩(شكل 

  التضاد بينالمقصود على السطح الخزفي  التبثيرتكوين يوضح 

  السطح الخشن وليونة خطوط العمل وحركته العضوية

(Mark Del Vecchio: Post Modern Ceramics, Thames and Hudson, London, 1999, p. 211.) 

  

  (Crackle)الحصول على تشقق في الطالء الزجاجي  * 

وذلك  لتمدد  الختالفوھو تصدع دقيق ينتشر خالل الطالء الزجاجي  معدل ا
  .واالنكماش بين خلطة الطالء والسطح الفخاري
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  )١٤٠(شكل 

  ... ة مقربة لسطح إناء بھما تشققات في طبقة الطالء الزجاجيطبق وصور

  ويتضح كيف استخدمھا الخزاف جمالياً 

(Mark Del Vecchio: Ibid, p. 218.) 

                                                                                

        
 

 
 

  )١٤١(شكل 

ي الطالء الزجاجي والتي استخدمھا الخزاف المعاصر بصورة جمالية لتحقيق بعض المظاھر السطحية لعيوب ف
  ..فكر فلسفي معين

(Mark Del Vecchio: Ibid, p. 222.) 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الـفـصــــل الـخـامـــــس
  تحليل مختارات من أعمال بعض الفنانين المعاصرين 

  إليضاح البعد التقني والفلسفي
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  المحتـــــــوى
  

  

ن    ة م ار مجموع ة باختي ت الباحث ل قام ذا الفص ي ھ ف
رب  ن الع رين م زافين المعاص بعض الخ ة ل ال الفني األعم

  واألجانب 

ل   ي تحلي ة ف د الباحث ة  تعتم ال الفني ن األعم ارات م مخت
الخزفية التي تمثل الفكر الفلسفي والتقني للخزف المعاصر على 

  :العناصر اآلتية 

  .اسم العمل .١

  .حجم العمل .٢

  .الخامات المستخدمة في التشكيل .٣

  .تقنيات التنفيذ ودرجات الحرارة التي تم حرق العمل فيھا .٤

  .توصيف العمل .٥

 .الفكر الفلسفي وراء العمل .٦
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  :الفنانينأعمال 

 سعيد حامد الصدر .١

 صالح رضا .٢

 السيد محمد السيد .٣

 نبيل درويش .٤

 بابلو بيكاسو .٥

 بول جوجان .٦

 دي بروين فرانس .٧

 أدريانا بيفينوتو .٨

 أنا كادانكو .٩

 بني سميث  -١٠
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  )١٩٨٦:  ١٩٠٩(الفنان سعيد الصدر 

در"يعتبر    ن " سعيد الص ه م ا قدم ر بم ي مص زف ف ن الخ ن رواد ف ً م ا د ئ را
رات  وده خب ن وج الف ذا  لھ اد  راره فأع فه ألس ه وكش وتقنيات زف  ي الخ ارب ف وتج

رة  ة والمبتك لتقليدي ا ة  كال اآلني أش ن  ر م َ◌ الكثي ً العثمانيين منفذا وتألقه بعد غزو 
ة  ي مرتب ة ف اآلنية الخزفي المميزة مما وضع  المعدني والطالءات  للبريق  باإلضافة 

لعالم ا   .رفيعة بين خزف 

  

  )١٤٢(شكل رقم 
  )٩٨(للفنان سعيد الصدر" ة من الحقلالعود"

م حرق الشكل فقط دون أي    استخدم الفنان التشكيل اليدوي المباشر في تشكيل خامة الطين األسواني وت
  .م١٠٠٠طالءات زجاجية وقد تم الحرق في درجة حرارة حوالي 

  )متحف محمد محمود خليل بالقاھرة(

لتنفيذ  ا وتقنيات    : الخامات 

العم   ان  الفن ي نفذ  النحت كيل  التش وم  اه بمفھ إي  ً اوال متن وانلي  األس الطين  ل ب
ة  ذه بالطين ً نف ا ي عب ش  ً وعا موض اول  د تن وي فق ي عف لوب واقع ر وبأس المباش
ال  عبية واألعم الش اة  الحي ن  ه ع ر في ات عب الحيوان ن  ً م ا ه قطيع ل في المحروقة مث

للفالح   .اليومية 

األفقي: التوصيف  الكتلة  الفنان في عمله على  كل اعتمد  ث ش ل حي للعم ه  ة في بنائ
طحبھم  وتص رة  الحقول والخض مختلفة تسير وسط  الحيوانات في حركات  ً من  ا عدد

النقوش والطرفالحت الشعبي ذي  الريفيةان بالزي  للبيئة  المميزة    .ز 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

ي    دث ف ي تح الت ة  الريفي عبية  الش وعات  الموض ن  وع م ان موض الفن رح  ط
ف ب ر الري المباش كيل  وانلي والتش األس ين  الط ى  ك عل ي ذل ً ف ا د معتم ة  ورة يومي ص

ات  للحيوان ات  االتجاھ ة  المختلف ل  األرج الل  ن خ ل م للعم ة  األفقي ة  الكتل  ً ا ومحرك
ين  ل ب د جع ة وق اع والحرك اإليق ا  ن خاللھ ق م ة حق ً متنوع الال دت ظ أوج ي  والت

ل فلية  الس ات  الفراغ ق  ة تغل كال نباتي أش ل  واتاألرج ات دعم وت الحيوان ام  أجس زن 
العمل واعتمد  ً من  ً فأصبحت جزءا ا العمل جميع لتربط بين عناصر  وجاءت القاعدة 

الحريق األساسي بعد  الطين  لون    .الفنان على 
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  )١٤٣(شكل رقم 
  لسعيد الصدر )٩٩("وجه فتاة"

  العمل مشكل بالطين األسوانلي ومغطى بالطالء الزجاجي في بعض األجزاء
  شكيل الواقعي المستمد من البيئة الشعبية الريفيةتأثر الفنان بالت

  م٩٥٠الحريق في جو مؤكسد على درجة حرارة 
  )مقتنيات متحف الفن الحديث بالقاھرة(

لتنفيذ  ا وتقنيات    : الخامات 

اة    ه فت ل وج ل يمث ذ عم ي تنفي ر ف المباش واقعي  ال لوبه  أس ان  الفن تخدم  اس
استخدم  التشكيل حيث  ً في  أسلوبه بسيطا ث وجاء  لبناء من حي ا مختلفة في  تقنيات 

ذلك  اة وك لفت ا ى رأس  ة عل المتدلي ات  للحلق ذلك  اة وك لفت ا د  لي ال  كيل بالحب التش
للوجه الخشن    .الملمس 

لفتاة الذي جاء يفيض : التوصيف  ا الريفية في وجه  الشعبية  الفنان المالمح  وضع 
ه وجعل الوج ي  عة ف الواس طح  لألس تخدامه  اس الل  ن خ ة م الحلم والوداع ل ب ه يمي

زان  ات ليقوم بعمل  األشكال على الرأس  الوضع الرأسي وأضاف بعض  بمحوره عن 
  .للشكل والشعور باالستقرار

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

ى    إل ل  ي تمي الت ه  أعمال ي  ك ف ر ذل واقعي وظھ عبي ال الش الفن  ان ب الفن تأثر 
ه  ي عمل ً ف حا ر واض ة وظھ اة(الواقعي ى ) رأس فت د عل ث اعتم عبي حي وع ش موض

أحدث نوع الكف الذي  الفالحة وأضاف  ً واقعي يمثل رأس  التوازن واالستقرار  ا من 
 ً ليد ظالال امق  للرأس كذلك حصر بين الرأس وكف ا الغ ين  اغم ب رت تن أظھ وئية  ض

الفني العمل  كتلة  الفراغات والتجاويف في    .والفاتح الذي ظھر من خالل 
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  م١٩٣٢الفنان صالح رضا 

ا   أعم ان  الفن دم  وعات ق موض  ً اوال متن روق  المح ين  الط ة  ة بخام ً متنوع ال
 ً ا معطي ر  الح ي  النحت كيل  التش ن  ھا م ي بعض رب ف اص اقت في خ ر فلس ة بفك مختلف
ل  ي عم ين ف الط رائح  تخدم ش اس ث  دن حي رب للمع دة أق فات جدي ين ص الط ة  لخام
ي  اقترب ف ا ف ة حقھ للخام ى  واء وأعط الھ ي  ذاتھا ف ة ب وية قائم به عض كال ش أش

ً  أعماله من معاصر وأعطاھا شكال الخزفية ولكن بأسلوب وفكر فلسفي  اآلنية  شكل 
لتعبيرية وھو بذلك قدم  الجمالية وا للقيم  إضافة   ً مبتكرا  ً ا ي ً صنحت متميزا  ً ا ي ً فن . رحا

ر،  دوي الح كيل الي التش اليدوية وخاصة  التشكيل  الفنان العديد من طرق  ويستخدم 
أعماله بالطابع الزخرفي باإلضافة إ ى وتمتاز  ة عل المالمس المتنوع ه ب اھتمام لى 

ة  للوني ات ا والبطان يد  األكاس ن  ة م لناتج ا ة  للوني أثيرات ا لت ي وا الفن ل  العم طح  س
  .المتعددة

  

  
  )١٤٤(شكل رقم 

  للفنان صالح رضا )١٢١-٢٣("فتاة"

القتھا الشكل منفذ بالتشكيل اليدوي والشكل ذو ھيئة اسطوانية تظھر جماليات الكتلة وعو سم٦٠ارتفاع الشكل 
بالفراغ والمعالجة السطحية للشكل باستخدام األكاسيد والبطانات الملونة من اللون األسود والبني واألبيض في 

  )١٢١فن الخزف صـ: عبد الغني الشال ( عمل زخارف ھندسية
  
  

لتنفيذ  ا وتقنيات    : الخامات 

لوب   ي أس لفتاة ف األسوانلي في عمل شكل فني  الطين  الفنان خامة   استخدام 
يد  لألكاس تخدامه  اس الل  ن خ ي م الفن ل  العم طح  ة س ام بمعالج ر وق دي مبتك تجري

األسود والبني واألبيض الملونة من اللون    .والبطانات 
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  : التوصيف 

ي    كل ھندس ن ش ألوف م الم ن  ه ع رج ب ليخ طواني  االس الشكل  الفنان  استغل 
راف و ه األط اة لخص في لفت ي  ل فن اج عم إنت استغله في  ى إلى شكل فني حيث  اكتف

اه  اتج كل ذو  م والش رأس بالجس ال ة  ن عالق ئة م الناش ات  الفراغ  ً تغال مس ه  بالوج
تخدم  اس ا  راغ كم ة والف الكتل ين  ة ب ات العالق جمالي ه  ر في دي تظھ ري تجري تعبي
 ً تخدما مس  ً ا ي ل ي جما الخزف كل  الش طح  راء س الملونة إلث والبطانات  األكاسيد  الفنان 

الشعب الفن  المستمد من  احات الطابع الزخرفي  ات ومس ي عالق وبي ف الن الفن  أو  ي 
الفني بأسلوب بسيط تجريدي معبر للعمل  أضافت الكثير    .لونية 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

   ً نا عمال ل ليخرج  أسلوبه التجريدي  الفنان  ً فني استخدم  ي  ا اطة ف از بالبس يمت
لف ا م  ص جس لخ ث  ة حي لفني ة وا لتعبيري ا ه  ي بقيم كيل غن وين والتش ى التك إل اة  ت

الفلسفي واستغل  ً فكره التجريدي  النسب الواقعية ومستخدما ً كل  متجاھال اسطوانة 
ي  م ف عر بالجس الش ذلك  م وك رأس بالجس ال ة  ن عالق ئة م الناش ات  الفراغ ان  الفن
ذلك  الفراغ، ك ة ب الكتل ة  ن عالق ئة م الناش ة  الجمالي يم  الق رت  أظھ ة  ة تجريدي عالق

التجر ل  التحلي ن  ئة م الناش ات  ذلك الفراغ نھم ك ئ بي الناش راغ  ل والف لألرج دي  ي
متمثل  الفني  العمل  لوني لسطح  الملونة في عمل ثراء  البطانات واألكاسيد  استخدم 

الفني العمل  السمك وزخارف بسيطة لسطح  المختلفة في  العرضية  الخطوط    .في 

  

  
  )١٤٥(شكل رقم 

  للفنان صالح رضا "وجه فتاة"

  سم٤٥ارتفاع العمل 
  

مة طين أسوانلي مطلي بالبطانات والطالء الزجاجي، تقنيات التشكيل الحر المباشر وكذلك استغل الخامات المستخد
تقنية التشكيل بالحبال لعمل شعر الفتاة تاركاً تأثير الحبال ممثلة شعر الفتاة، تأثر الفنان بالفكر التجريدي 

  .التعبيري
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لتنفيذ  ا وتقنيات    : الخامات 

وان   األس الطين  الفنان  ة استخدم  ً تقني تخدما مس اة  ه فت ل وج ل يمث ي عم لي ف

كيل  التش ة  التشكيل ھي تقني التشكيل اليدوي الحر وأضاف تقنية أخرى من تقنيات 

ام  د ق رج وق متع عر  اة كش لفت ا ً بوجه  محيطا لفتاة الذي جاء  ا بالحبال في عمل شعر 

اء  عر فج الش ا  أم ة  العادي رة  ون البش ل ه  لون ارب  يد يق ه بأكاس الوج الء  ان بط الفن

ذي  الفم ال العين وكذلك  التفريغ في تحديد  الفنان تقنية  استخدم  زجاجي بني  بطالء 

العين والفم ً غامقة أبرزت كل من    .أعطى ظالال

   :التوصيف 

ات    وتقني اء  لبن ا التشكيل الخزفي من حيث  الفنان العديد من تقنيات  استخدم 

الزجاجية الطالءات  وتقنيات    .التشكيل 

لبي   ا كل  الش ان  الفن ذ  ح اتخ ن مالم ه ع ر ب ليعب ة  اوي الھيئ ي ض اة ف ه فت وج

أو أسلوب  ة  األكاديمي يل  التفاص التلخيص في الكثير من  إلى  تعبيري تجريدي يميل 

اة  لفت ا ه  يط بوج المح امق  الغ ي  البن اللون  اة ب لفت ا عر  اء ش لفتاة ج ا لوجه  الواقعية 

لبناء بالح ا ً تقنية  مستخدما لفتاة  ا التحديد واإلغالق على وجه  ليعطي كنوع من  بال 

 ً ا ي ل جما الشكل  الوجه إلثراء سطح  مختلف عن ملمس    .ملمس 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل     :تحليل 

ز    التمي ا  ة يعطيھ طوح الخزفي الس ى  وان عل األل تخدام  اس ن أن  الرغم م ب

ر  أعطى ثراء لكثي الزجاجي  الطالء  الحاالت، وبالرغم من أن  والنجاح في كثير من 

ة الخزفي ال  األعم ن  التنغيم إال . م ً ب ا أيض تعانة  االس ل  ا فض الح رض ان ص الفن أن 

س  المالم دد  طحي أو تع ن  (Texture)الس ً م دال ة ب المطلوب ات  لتباين ا داث  إلح

ه . األلوان ي عمل اعتمد ف ا فقد  ن خاللھ ز م ليمي  ً ا أيض ون  س والل الملم وع  ى تن عل

الشعر التي جا النعومة ومساحة  إلى  اتخذ ملمس يميل  الوجه الذي  مساحة  ءت بين 

د  عر وق الش اه  ة التج ة ممثل متجاورة متعرج طينية  لھا بحبال   ً ا محيطة بالعمل منفذ

ري دي تعبي لوب تجري ي أس اة ف لفت ا ه  ه لوج ان عمل الفن د . لخص  لتقي ا ن  ً ع ا د مبتع

لفتاة ا لوجه  األكاديمية الواقعية    .بالمفاھيم الدراسية 
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  ١٩٣٨الفنان السيد محمد السيد 

ل   ا لفنانين  ا الفنان من  كيلية يعتبر  لغة تش أعماله  خزافين الذي قدم من خالل 
ر المعاص ري  وم الفك ر والمفھ العص لوب . تواكب  ة بأس ر الطبيع اول عناص ث تن حي

اة الحي ي  ودة ف ة الموج لمكونات الطبيع دة ،  رمزي تجريدي  ات عدي ان دراس وللفن
ة  ه الخزفي أعمال اء  استخدمھا في تشكيل وبن المحلية  الخامات والطينات  مجال  في 

غط باإل كيل بالض التش ل  ددة مث دوي المتع كيل الي التش رق  لط تخدامه  اس ى  إل افة  ض
ن  ر م ا الكثي ى بھ أعط ي  الت ريحة  كيل بالش التش ى  إل افة  ال باإلض كيل بالحب والتش
ان  الفن تم  اھ ا  ه كم ائم بذات كل ق دة كش الواح الشريحة  لتعبيرية باستخدام  ا األشكال 

ن  ات م لتقني ا ن  د م ه بالعدي أعمال طح  أس ة  ات بمعالج وبطان يد  س وأكاس مالم
ر  العناص ن  ه م أعمال ار  تمد أفك دني ويس المع ق  الءات والبري الط ى  إل افة  باإلض

  .الطبيعية

  

  
  )١٤٦(شكل رقم 

  تكوين بنائي للفنان السيد محمد السيد
 
  .باستخدام الطين األسواني ومغطى بالطالء الزجاجي البني تكوين بنائي -
ة الخزاف في استخدم تقن. سم١٠٠ارتفاع الشكل حوالي  - ى عجل ة التشكيل عل دوي وتقني ة التشكيل الي ي

 .م٩٥٠تم حرق الشكل في درجة حرارة  .تشكيل بعض مفردات العمل
د و - الشكل عبارة عن مجموعة من األواني الكروية ذات األحجام المختلفة تم تركيبھا مع بعضھا مع التأكي

ام ات ذات األحج ذلك الفوھ ا وك ة بينھ ات الناتج ى الفراغ ة  عل اس بالحرك ي اإلحس ي تعط ة الت المختلف
 .تاثر الفنان بالمدرسة البنائية في ھذا العمل .اإليحائية

 )١٩٨٦كتالوج معرض خاص بقاعة كلية التربية الفنية (
  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 
كيل    التش ة  اه بتقني إي  ً اوال متن وانلي  األس الطين  ي ب الفن ل  العم ان  الفن ذ  نف

دة  د لع ر بالي ام المباش غيرة بأحج ة ص دن ذو فوھ الب تفخ  من اء  به بإن أش ي  ع ھ قط
الء  م ط اري ت ابتك أو المفردات في شكل بنائي  القطع  صياغة تلك  إعادة  مختلفة ثم 

معتم بلون واحد زجاجي المع    .الشكل بطالء 
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  :التوصيف 
ي    كال ألوان أش اج  إنت ي  عة ف المتواض ة  الخام جماليات  الفنان إبراز  استطاع 

األح ر متقاربة في  معاصر يحمل الكثي بتجميعھا في عمل فني  صياغتھا  جام وإعادة 
ق  ن تالص ئة م الناش ة  الداخلي ات  الفراغ الل  ن خ أت م ي نش الت ة  لفني يم ا الق ن  م
اس  إحس ت  أعط ي  الت ات  الفوھ ك  ذلك تل تظم ك من ر  وائي غي كل عش ردات بش المف

  .بالحركة والصراع بين تلك المفردات
الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

   ً تخدما مس ة  كيلية تجريدي يغة تش ص اد  إيج ه  الل عمل ن خ ان م الفن تطاع  اس
ر  راغ كعنص الف دخول  مح ب ث تس ا بحي ادة تجميعھ دة وإع ردة واح أو مف دة  وح

د د ح ى أبع إل ة  الخام ة  تغل طاق ذلك يس و ب كيل وھ التش ي  ذ ... أساسي ف كل اتخ الش
م ا العمل رغ التوازن ووحدة  المحافظة على  العمودي مع  لبناء  ن ا اجم ع لن ا اع  إليق

المتنوعة واألوضاع واالتجاھات للمفردة ذاتھا   .األحجام 

  
  )١٤٧(شكل رقم 

  )للفنان السيد محمد السيد(
 .تكوين بالشريحة الخزفية -
والي  - كل ح اع الش ي ٣٥ارتف واني ف ين األس ان الط تخدم الفن م واس الطالء س كل ب ى الش م غط كيل ث التش

 .الفنان تقنية التشكيل اليدوي الحر مع التأكيد على المالمسالزجاجي وأحرق في جو مختزل، واستخدم 
 )١٩٨٩كتالوج معرض خاص بكلية التربية الفنية (

  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 
تخدمھا    اس ث  رية حي المص ة  المحلي ات  والطين ات  ل بالخام العم ان  الفن ذ  نف

أث القوية التي  الخشنة  المالمس   ً مستخدما لشريحة وحدة  مباشر  الشكل بتشكيل  رت 
ق  ة وتطبي الملون ات  للبطان تخدامه  اس ذلك  الرأسية والمائلة واألفقية ك باتجاھاتھا 

العمل األبيض واألخضر في جزء من  الزجاجي    .الطالء 
  :التوصيف 

ائم    كيل ق ر تش دة كعنص الواح ريحة  للش ة  لفني ة ا المعالج ى  ان عل الفن اعتمد 
ري  به دائ كل ش ي ش ر ف كل مقع ا بش إياھ  ً تخدما مس ه  كل بذات للش ل  متماث ر  وغي

للعمل   .الخارجي 
ه    رة بأدوات ادة والمباش الح س  المالم افة  إض الل  ن خ ل م العم ان  الفن رى  أث

يم  لق ا ن  ر م كل الكثي للش ت  أعط ديدة  ونة ش بھا خش أكس ا  ل مم العم طح  ى س عل
لتعبيرية   .الجمالية وا

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 
ريحة واح   لش ر  المقع كل  الش ان  الفن ر  وم استحض وي بمفھ كل عض ي ش دة ف

به  ً يش كال ً ش ا دي مكون راب"تجري ري " المح كل دائ ي ش ر ف المقع ف  أو التجوي
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ريحة  الش طح  ان س الفن رى  د أث تقرار وق وازن واالس ل الت للعم ق  بقاعدة ثابتة تحق
الواقعة على  اإلضاءة  التنوع واالختالف في  أعطت الكثير من  بمالمس غائرة قوية 

ً م العمل وأحدثت نوعا يط سطح  ية تح أوجدته من ظالل قاس اإليقاع والحركة بما  ن 
ار  إظھ ي  وء ف د دور الض ا يؤك ة مم الخارجي طوحه  اغم وس ة تتن درجات لوني بھا ت
وتر  الت ن  ئة م لناش ا احاته  صرحيته بخطوطه ومس لشكل   ً ا وتأكيدھا ومؤكد األحجام 

الخشنة للمالمس    .السطحي 

  

  
  )١٤٨(شكل رقم 

  يدالسللفنان السيد محمد  "تكوين"

مع التأكيد على الحر تقنية التشكيل اليدوي ، طين أسوانلي مغطى بطالء زجاجي، )سم٦٠×  ٦٠×  ٨٠(أبعاد العمل 
ومغطاة بالطالء  الشكل عبارة عن شريحة حرة مفردة عليھا مالمس متنوعة، م حرق الشكل في جو مختزلت، المالمس

  جو مختزلثم حرقھا في الزجاجي 
  )١١١خزف، صـعبد الغني الشال، فن ال(

  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 

ى    كيله عل إنتاج عمل فني يعتمد في تش األسوانلي في  الطين  الفنان  استخدم 
ة  لفني ات ا المعالج تخدم  ارجي واس الخ ار  اإلط ي  ة ف منتظم الغير  لدائرية  الشريحة ا
ل  العم طح  ى س الزجاجي عل الطالء   ً مستخدما الفني  العمل  الخزفية في إثراء سطح 

األخضر واألصفر والبنيفي عال متدرجة من اللون  لونية  وتأثيرات    .قات 

  :التوصيف 

ط    للخ ة  منتظم ر  الغي ة  به دائري الش ريحة  الش تخدام  اس ى  ان عل الفن د  اعتم
ات  جمالي ار  إظھ ي  ارجي ف الخ ط  الخ اريج  اءات وتع االنحن تغل  اس ث  ارجي حي الخ

به  كل يش ي ش ريحة ف الش ي  ام بثن م ق ي ث الفن ل  العم رت  ة وأث واج خاص األم م  تالط
البحر أمواج  موجه من  أو كأنھا  الصخور    .على 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

ي    ى األوان للفنان مفھوم خاص في أعماله حيث ابتعد عن فن الخزف التقليدي المعتمد عل
ق  في عمي ر فلس ى فك د عل رة تعتم ة مبتك كال خزفي ي بأش ال الخزف رى المج ة وأث ة النفعي الخزفي

 ً ه فجاءت في  مستخدما ى أعمال رت عل ي أث ة المعاصرة الت دارس الفني ن والم ر الفلسفي للف الفك
  .إطار تجريدي تعبيري مظھراً جمال العالم المحيط في أسلوب تجريدي خاص بفكر الفنان
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واج    ن أم ه م أشبه ما يكون لموج الشريحة في عمل شكل  الفنان  استغل  فقد 
اس اإلحس ل  للعم ت  أعط ة  ة قوي ي حرك ر ف ذلك  البح ر ك لتعبي ا ي  وة ف ة والق بالحرك

راء  ل ث العم ب  أكس ا  وني مم الل درج  ة والت الزجاجي الءات  وان والط لألل تخدامه  اس
المعدني  البريق  ً تأثير  مستخدما مستحدثة،  لونية  الشكل الخزفي في تركيبة  لسطح 

لناتج من الحريق في جو مختزل   .ا

  

  ١٩٣٦الفنان نبيل درويش 

الفنان نبيل درويش م   ي يعتبر  زف ف ال الخ مج ي  رين ف المعاص زافين  ن الخ
ى  كيل عل التش تخدام  اس ي  ان ف الفن رع  د ب ز، لق المتمي كيلي  التش أسلوبه  مصر وله 

متميزة نابعة من فكره وإبداعه أعماله  أسلوبه و .عجلة الخزاف فجاءت  له  الفنان 
أثيرات  لت ا تخدم  اس لفنية، فقد  ا أعماله  معالجة سطوح  ة الخاص في  ة وخاص للوني ا

ل ل األسود ا   .)الكربون(ون 

  

  
  
  )١٤٩(شكل رقم 

  )٩٩(للفنان نبيل درويش "تأمل"
  العمل من الطين األسوانلي المحروق

  سم تقريباً ٥٠ارتفاع العمل 
  )مقتنيات متحف الفن الحديث بالقاھرة(

  
لتنفيذ  ا وتقنيات     :خامات 

ن    ر ع ذي يعب ل ال العم كيل  ي تش وانلي ف األس ين  الط ة  ان خام الفن تخدم  اس
تخدم  شخص اس د  لحظة تأمل، وق الحجالس في  كيل  التش ة  ان تقني ر،  رالفن المباش

الشكل في درجة حرارة حوالي    .م٩٠٠كما تم حرق 
العمل     :توصيف 

الفنان   اني  طرح  اإلنس كل  الش ل  متة تمث ية مص كتلة ھندس مفھومه من خالل 
ذلك ه وك ي الوج البسيطة ف التفاصيل  لم يحركھا سوى بعض   فظھرت توحي بھدوء 

أحدثته من ظالل ممثلة للذارع وما  كتلة    .ظھور 
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الفلسفي     :الفكر 

ر    ث لخص عناص ة حي لتكعيبي ا ة  للمدرس في  الفلس ر  لتفكي ج ا ان نھ الفن نھج 
العمل  يتخللھا أي فراغات كذلك جاءت سطوح  متماسكة ال  كتلة ھندسية  إلى  العمل 

ي الھندس طحات  المس ى  ان عل الفن د  س واعتم ن المالم ً م ا ب ة تقري ريحة خالي الص ة 
حة يطة والواض وحي . والبس يطة ت ر بس ن عناص ه م ا يحتوي رأس وم ال اء  وج

  .بالھدوء والسكون

  
  )١٥٠(شكل رقم 

  للفنان نبيل درويش "إناء خزفي"
إناء خزفي من الطين األسوانلي منفذ بالتشكيل اليدوي بواسطة عجلة الخزاف والشكل عبارة عن آنية خزفية 

ق فيھا االتزان والمعالجة الفنية للشكل معالجة لونية باستخدام التأثيرات اللونية رشيقة ذات فوھة مبتكرة يتحق
  م في جو كربوني٨٥٠والحريق في فرن بلدي على درجة حرارة . للون األسود والبني واألبيض
  )متحف الفنان الخاص بالحرانية بالجيزة(

  
  

لتنفيذ  ا وتقنيات     :الخامات 
وانلي   األس ين  الط ن  ي م اء خزف ي  إن زاف ومطل الخ ة  ى عجل كل عل مش

الملونة والبطانات  اب . باألكاسيد  األخش ى  د عل دي يعتم رن بل العمل في ف تم حريق 
ة  رارة عالي ة ح اج درج راق وإنت لالحت ة  لقابل ا ناعية  والص ة  ات الزراعي والمخلف

  .م في جو كربوني٨٥٠والعمل محروق في درجة حرارة 
العمل     :توصيف 

الشك   اسطواني  استطالة ورسوخ مشكل على عجلة إناء خزفي  ل ممشوق به 
ام  ث ق ان حي لفن ا ال  زة ألعم ود والممي األس ون  الل ة  تخدام تقني زاف، واس الخ
التوافق  األصفر والبني واألبيض محدثة نوع من  األسود مع اللون  بمزاوجة اللون 

  .اللوني
الفلسفي     :الفكر 

زة ذات    متمي ه  أعمال اءت  المي فج اإلس الفن  ان ب الفن أثر  في ت مون فلس مض
دم  ن تق ه م ز ب ا يتمي المي وم اإلس ن  للف ة  العريق ة  لتاريخي ا ارة  الحض ن  تمد م مس
المعدني  البريق  الخزف بصفة خاصة حيث ظھر  الفن عامة وفن  مجال  وازدھار في 

المية اإلس ارة  للحض ز  اءت . الممي ة فج الحديث ون  ارات والفن ان بالحض الفن أثر  ت
التجريد فة  الص ل  ه تحم أواني ى  ومه عل اطة رس البس ى  د عل ي تعتم الت يطة  البس ة  ي

  .والنعومة
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  )١٥١(شكل رقم 

  للفنان نبيل درويش "إناء خزفي"
  )متحف الفنان الخاص بالحرانية بالجيزة(

  

  
الخامات المستخدمة طين أسوانلي مطلي باألكاسيد منفذ بتقنية التشكيل اليدوي على عجلة الخزاف مع استخدام 

ل الفوھة والعمل عبارة عن آنية خزفية رشيقة ذات فوھة مبتكرة والمعالجة الفنية تقنية التشكيل الحر في تشكي
للشكل معالجة لونية باستخدام التأثيرات اللونية للون األسود واألصفر واألزرق والحريق في فرن بلدي على 

  م في جو كربوني٨٥٠درجة حرارة 

  
لتنفيذ  ا وتقنيات     :خامات 

وان   األس ين  الط ن  ي م اء خزف ي إن زاف ومطل الخ ة  ى عجل كل عل مش لي 
ً ٤٥ارتفاعه . باألكاسيد ا ب رق . سم تقري العمل في فرن بلدي يعتمد على ح تم حريق 

لالشتعال وإعطاء درجة حرارة عالية لقابلة  ا العمل محروق . األخشاب والمخالفات 
  .م في جو كربوني٨٥٠في درجة حرارة 

  
   :توصيف العمل 

الشكل ممشوق    مخروطي  ىإناء خزفي  كل عل مش استطالة والعمل  ة  به  عجل
اءت  ي ج الت ة  الفوھ كيل  ي تش ر ف المباش التشكيل الحر  استخدام تقنية  الخزاف مع 

زة رة وممي أثيرات . مبتك لت ا تخدام  باس ة  ة لوني معالج كل  للش ة  لفني ة ا والمعالج
ر  يج واألحم ون الب الل ن  ات م لمس افة  ع إض ان م للفن ز  الممي ود  األس ون  لل للونية  ا

لفاتح ا   .واألزرق 
الفلسفي     :الفكر 

أث   د ت ى التجري د عل ذي يعتم المي ال اإلس ن  للف في  الفلس الفكر  ان ب لفن ا ر 
للعناصر الھندسي  للفن التجريدي. والتحليل  الفلسفي    .كما تأثر بالفكر 
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  "Pablo Picasso"و فنان بابلو بيكاسال

ى    د عل دة تعتم ة جدي الل رؤي ن خ زف م الخ ة  ور خام المص ان  الفن اول  تن
لتعبير عن قيم جمالية و ا ي الحرية في  تعبيرية ذات خصوصية وفردية وقد ساھم ف

ت  النح التعبيري الذي تميز بقيم تجمع بين فن  االتجاه  الخزف في ھذا  الدفع بمادة 
تفظ  اح فات  مواص ن  ه م ع ب ا تتمت ة وم كخام زف  ن الخ ة وف كيلية وتعبيري يم تش كق
ون  ى الل أعماله معتمدة عل األولى فجاءت  بيكاسو بكونه مصور في الدرجة  الفنان 

ر تخدم وض اس ذلك  ود ك يض واألس األب ين  ادة ب المتض ه  ادة وألوان الح اته  بات فرش
الزجاجية الخزف كلوحة يرسم عليھا بالطالءات    .أطباق 

  
  )١٥٢(شكل رقم 

  "طائر البوم األبيض"
  Pablo Picassoبيكاسو  

الجليز األبيض ال ي ب دوي المباشر والمطل رى الشكل يمثل طائر البومة منفذ بتقنية التشكيل الي م أث تم بالكامل ث مع
اج عام  سم٣٥الفنان تفاصيل العمل من خالل العالقات الخطية باللون األسود وارتفاع الشكل حوالي  وھو من إنت

٣٥-١٥٨( ١٩٥٢(  
(Hans L.G.: Pablo Picasso, Thames Hadson, p. 35) 

 

لتنفيذ  ا وتقنيات     :الخامات 

البومة"الشكل يمثل    كي" طائر  التش ي منفذ بتقنية  المطل ر  المباش دوي  ل الي
طحه  س رى  م أث ي ث الفن كل  الش طح  ل س لكام تم  المع يض  األب اجي  الطالء الزج ب
اللون  ة ب ريش البوم ل يم  ه أي تجس د ب طح ال يوج وير مس ي تص ة ھ ات خطي بعالق

لوني لعمل عالقة تضاد    .األسود 

   :التوصيف 

لف   ا انقضاض على  البومة وھو في حالة ترقب يعقبه  الفنان طائر  . ريسةمثل 
ين  ل ع م، وجع الجس ة  اه حرك ايرة التج المغ رأس  ال ة  وحالة الترقب تظھر في حرك
ر  م دوائ ك برس ن ذل الرصد وزاد م لتعبير عن  ا ليؤكد على عنصر  جاحظتان  الطائر 

للتأكيد عليھا العين    .على 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل     :تحليل 

د   ي، فق ر الخزف لتعبي ا و  د ھ ر جدي آخ مفھوم  العمل في  ائر دخل  لط  ً ما مجس م 
ي  الت ه  الوج ر  راز عناص إب ي  ره وف ي تعبي ارف ف وم والزخ ً الرس تخدما مس ة  البوم
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ة  الخام ات  إمكاني تغالل  اس الفنان في  مبالغة  الخاصة، ورغم  الطائر  أظھرت مالمح 
إال أن  راغ  ا ف يتخللھ ة  العلوي ة  الكتل ى  عيفة عل ض ل  أرج ى  ا عل ث ارتكازھ ن حي م

ً ومم ً واضحا التجريديةالعمل يحمل تعبيرا لتعبيرية  ا ً حيث ينطلق في رحاب    .يزا

  

  

  )١٥٣(شكل رقم 
  "طبق مسطح عليه وجه ماعز"

  للفنان بابلو بيكاسو
العمل عبارة عن طبق مشكل على عجلة الخزاف ومطلي بالطالء الزجاجي البرتقالي ومطبق عليه رسم بارز 

التجريدي الھندسي في معالجة وجه الحيوان استخدم الفنان أسلوبه ) ٣٦-١٥٨(وغائر يمثل وجه حيوان الماعز 
  على الطبق 

(Hans L.G.: Ibid, p. 36)  
 

لتقنيات المنفذة    :الخامات وا

وان    ً رأس حي اوال متن ي  كيل فن ل تش ي عم طح ف ق المس الطب ان  الفن تغل  اس
اعز" ث " الم كيلي حي ر تش ونكعنص الي  ل البرتق اجي  الزج الء  الط ألوان  ق ب الطب

ا ي ج الت اعز  ة للم ي كخلفي التكعيب لوبه  أس ان  لفن ا تغل  اس يض  األب اللون  ءت ب
طح  ن س ارزة ع اءت ب ية ج احات ھندس مس ى  إل اعز  ه الم ل وج ي تحلي ي ف الھندس

  .الطبق

  :التوصيف 

ه  طبق مسطح مصور عليه   ل لوج ي تحلي احات ھ مس ر  وط تحص ارز خط بالب
أسلوب ھندسي تكعيبي تجريدي   .الماعز في 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

الفنان وجه حيوان    ارز " الماعز"نفذ  لب الخط ا  ً مستخدما التكعيبي  بأسلوبه 
الشكل  اللون " الكونتور"لمحيط  ا ب اءت كلھ ية ج مساحات ھندس إلى  الوجه  وقسم 

ة  للوني ارف ا زجاجي برتقالية اللون وأضاف بعض الزخ األبيض على خلفية بطالء 
األبيض  مخالف للون  . إلظھار القرون والعين "لون رأس الماعز"المسطحة بلون 

الھندسي التكعيبي  الفلسفي  الفنان مستمر في فكره  أسلوب    .جاء 
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  )١٥٤(شكل رقم 

  "طائر الصقر"
  للفنان بابلو بيكاسو

استخدم الفنان خامة الطين في تشكيل عمله الذي اعتمد على عجلة الخزاف في تشكيله حيث قسم العمل إلى عدة 
  )٣٨-١٥٨(ا للتعبير عن عمله الفني أجزاء ثم قام بتجميعھا وتركيبھ

(Hans L.G.: Ibid, p. 38)  
 

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 

ذي    ائر ال الط م  ل جس ي عم زاف ف الخ ة  كيل بعجل التش ة  ان تقني الفن استخدم 
ن  ارة ع اني عب لث ائر وا الط م  ل جس اوي يمث كل بيض ى ش األول ين  ن قطعت ون م تك

ائر  الط ل  أرج ل  فل ويمث أس ى  إل ه  روط قاعدت كيل مخ التش ة  رأس بتقني ال كل  وش
ود  األس اللون  ة ب اة قوي ربات فرش ض ه  البني علي العمل باللون  اليدوي وجاء جسم 

للصدر والمنقار جناحين واستدارة  الطائر من    .أظھرت تفاصيل 

  :التوصيف 

زاف    الخ التشكيل على عجلة  منفذ بتقنية  الطائر  لجسم  شكل بيضاوي مكون 
إلى مخروطي قاعدته  األرجل في حالة اتزان واستقرار يقف على شكل    .أسفل يمثل 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

تخدم    اس ث  ه حي أعمال ي  ً ف حا ر واض ور ظھ ان كمص للفن في  الفلس ر  الفك
ن  ائر م الط يل  ن تفاص ر ع لتعب ريعة  ة وس ربات قوي اة بض ل(الفرش ة وأرج ) أجنح
االعتم وير دون  التص ى  دة عل رة معتم ة كبي ة بدرج ملخص كيل فجاءت  التش ى  اد عل

طح  اء س ث ج ائر حي الغ أو  ارز  أو تشكيل سواء بالب مالمس  النحتي أو الخزفي من 
ي . العمل ناعم خالي من أي تفاصيل التكعيب دي  التجري في  الفلس ر  الفك الفنان  يتبع 

ماته  وھره وس ر ج يله وأظھ تفاص ل  الفني الذي جرد ك للعمل  تناوله  الذي ظھر في 
للطائر المميزة    .األساسية 
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  )١٥٥(شكل رقم 
  "الثور"

  للفنان بابلو بيكاسو
  

العمل مشكل بالطين على عجلة الخزاف ثم أعاد الفنان صياغته ليعبر عن فكره وأسلوبه الخاص حيث قسم جسم 
العمل عليه بعض ، الثور إلى عدة أجزاء تم تشكيلھا على عجلة الخزاف ثم قام بتجميعھا لتعبر عن فكرة العمل

  )٤٠-١٥٨(الرسوم البسيطة 
(Hans L.G.: Ibid, p. 40) 

  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :خامات 

البطانات والطالءات    التشكيل بعجلة الخزاف واستخدم  الفنان تقنية  استخدم 
ور  م الث ون جس ل ن  الزجاجية في عمل خطوط رأسية وأفقية ودوائر بلون غامق ع

الثور مسطحة وشكل ھالل يمثل قرني  الثور على شكل دائرة    .ولخص وجه 

  :لتوصيف ا

ة    ل عالق ام بعم زاف وق الخ ة  الصنع على عجل أشكال جاھزة  الفنان  استخدم 
ن  الثور المكون م اسطواني واعتمد في عمل جسم  ربط بينھم تمثلت في شكل شبه 

م  إنائينجزئين على شكل  طوانة ث ة واس أتي بفوھ زء ي ل ج فل ك أس ى  إل فوھاتھما 
منتفخ   .بدن 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

ي    الھندس دي  التجري لتعبير بأسلوبه  ا الفنان على  العمل قدرة  يتضح في ھذا 
واني  الحي كل  الش ياغة  ص أعاد  ور"حيث  ث " الث ية حي ة ھندس ات تجريدي بنائي ي  ف

عور  الش ى  إل ور  زاء الث اخ أج اء النتف يطة وج ل بس ى كت إل واني  كل الحي الش لخص 
األرجل ثابتة وقوية ومتزنة   .بالقوة وجاءت 
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  "Paul Gougain"جوجان  الفنان بول

اھيتي    إلى ت الخزفية قبل عام من سفره  أعماله  إنتاج  الفنان جوجان في  بدأ 
إال  رته  و وأس يش ھ ليع دخل  ن ال د م للحصول على مزي محاوالت  وكانت عبارة عن 
ي  أوان ن  ارة ع ال عب األعم ذه  ت ھ وكان ور  الجمھ دى  ً ل ا د رواج م تج ل ه  أعمال أن 

الطبيعية  العناصر  اتخذ  ة خزفية  ك تقني ي ذل ً ف تخدما مس كيلھا  لتش  ً ا ي أساس  ً مصدرا
المباشر بالحبال لبناء    .)٥- ١٣٤(والشرائح ا

ه    ت خزفيات ة وكان ات رقيق ة بطبق الملون ة  ات الطيني البطان ان  جوج استخدم 
 ً ا ي ب م نس الحج طة  ا . متوس لطبيعتھ ه  ين وفھم الط ة  لخام ية  ان حساس الفن ر  وأظھ

الجمالية الحديثوكان يطلق على أ. وإمكاناتھا  الخزف    .عماله 

  
  )١٥٦(شكل رقم 

  "العذراء السوداء"
  للفنان بول جوجان

استخدم الفنان خامة الطين في التشكيل الحر المباشر لفتاة تجلس على األرض وقد استخدم الطالء الزجاجي 
لى الجانب اھتم الفنان بنسب الفتاة الواقعية وأكد ع، )١٦٥-٨٨( الالمع في طالء الشكل كله بلون غامق واحد

  التعبيري الواضح على مالمح الفتاة
  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 

ة    اة جالس كل فت اج ش ر إلنت المباش ر  الح كيل  التش ي  ين ف الفنان الط استخدم 
امق  د غ ون واح ه بل كل كل الش الء  الزجاجي الالمع في ط الطالء  استخدم  - ٩٣(وقد 

١٦٥.(  

  :التوصيف 

العمل فتاة جالسة في ھدوء وا   ة يمثل  ب الواقعي الفنان بالنس ستسالم واھتم 
المتھالك  الوجه والرداء  التعبيري من خالل مالمح  الجانب  الفنان على  للفتاة وأكد 

اة لفت ا أظھر أجزاء من جسم  ا . الذي  لھ ه  ة وفھم ة الطين لخام ان  الفن رام  ان الحت ك
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ل  العم اء  ن ج عيفة ولك ض أو أطراف  العمل ال يحتوي على فراغات  تأثير حيث جاء 
مترابطةع متماسكة  كتلة    .لى ھيئة 

الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

ب    اھتم بالنس ل ف العم ذا  ي ھ ة ف فة الواقعي الفلس أو  ذھب  ان الم الفن ذ  اتخ
اءت  ي ج الت اة  لفت ا س  ه ومالب ح الوج ذلك مالم الجسم البشري ك لتفاصيل  الواقعية 

ة عا ى حرفي د عل ي يعتم لوب واقع ذلك أس ً ب ا ذ ع متخ الواق اكي  كيل تح التش ي  ة ف لي
النسب الواقعية لبناء ومراعاة    .وا

  

  
  )١٥٧(شكل رقم 

  "وجه فتاة"

  للفنان بول جوجان
  

استخدم الفنان تقنيات التشكيل الحر المباشر في البناء والعمل عبارة عن رأس فتاة ملتصق بإناء يقف على قاعدة 
  راً بفتيات تاھيتي من حيث مالمح الفتاةاسطوانية الشكل بھا فتحات على ھيئة نصف دائرة، جاء الفنان متأث

  )١٦٥ – ٨٨: محمد جالل شحاته(

  

العمل  وتقنيات    :خامات 

ان    لفن ا تخدم  ً اس تخدما مس كيل  التش ي  ين ف ر الط الح كيل  التش ات  تقني
  .بالشريحة والحبال

  :التوصيف 

ى    ف عل اء يق ق بإن ملتص اة  ة رأس فت ى ھيئ ي عل الفن ه  ان عمل الفن كل  ش
ال اسطوانية  رةقاعدة  ة نصف دائ ى ھيئ ات عل ا فتح ي . شكل بھ اة ف لفت ا ه  اء وج ج

اإلناء ور . حالة سكون وكأنھا تستريح على  كال طي وز وأش الفنان بعض الرم رسم 
الملونة البطانات واألكاسيد   ً مستخدما اإلناء    .بصورة بدائية مجردة على 
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الفلسفي  الفني وفكره  العمل    :تحليل 

لت   ا اإلناء الخزفي  الفنان بين  ه دمج  اء وج ة فج النحتي كال  األش ين  دي وب قلي
اة  لفت ا ه  س وج ملم لتأثيري كما ھو ظاھر من تأثير  ا الفلسفي  ً بالفكر  متأثرا لفتاة  ا
اة  لفت ا لملمس شعر  المعالجة  الضوء من ظالل كذلك  وما يعكسه من تأثير النعكاس 

  .من سطوح خشنة

ر   اھيتي فظھ ي ت ة ف وحي بالبدائي يط ي دي بس كل تقلي اء بش اإلن اء  ى  ج عل
ا  أثر بھ ي ت الت اھيتي  ات ت متأثرة بفتي لفتاة جاءت  ا اإلناء كذلك مالمح  بدائية صنع 

التصوير أعماله خاصة في    .الفنان في كثير من 

  

لفنانة دي بروين فرانس    "De Bruyn France"ا

ام    ا ع د بلجيك لي موا ن  ة م لفنان ارض،  ١٩٤٤ا ن المع د م العدي ي  اركت ف ش
األشكال الھندس لفنانة  ا ن اتخذت  ذوق م المت دى  ر ل ا تثي لم ية  الرياض ية وعالقاتھا 

الي  الجم ر  لتعبي ا ي  ا ف ا أثرھ لھ ة  ات حيوي ن طاق ه م ا تملك ة وبم ات خاص انطباع
يون  ري فوش ماھا ھن أس ا  كال"وكم األش اة  ً " بحي ب دورا ث يلع رية حي ة بص كمتع

كتعبير بصري المتذوق  لتأثير على  ا ً في    .)١٣٣- ٧٦( ھاما

  

  
  )١٥٨(شكل رقم 

 "De bruyn France"دي بروين فرانس"حر تكوين"
  )٢٧٦- ٩٢(سم ٥٠ارتفاع األشكال 

  )٢٧٦، صـ٢٠٠٠كتالوج بينالي القاھرة الدولي الخامس للخزف (
  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 

ب    ي قال غط ف الض ة  تخدام تقني واس ة  يد ملون أكاس ا  ليھ مضاف إ طينة زلطية 
رى رة أخ كيلھا م وتش ياغتھا  ص ادة  ق ا. وإع م حري رارة ت ة ح ي درج ل ف لعم

١٣٠٠م.  
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العمل    :توصيف 

ق    الحري د  ة بع طوانة معدني اس ى  ت عل مثب ري  كل دائ ن ش ارة ع ل عب العم
ن  ارة ع كل عب رتينالش ن  ك دة تحتض أن واح داخلين ك ون ومت ي الل ين ف مختلفت

  .األخرى

الفلسفي    :الفكر 

الفلسفي التجريدي   الفكر  لفنانة  ا   .تتبع 

بيفينوتو   نا  أدريا لفنانة    "Adriana Benfenuto"ا

ليد    موا األرجنتين،  الي ١٩٥٨من  الع وطني  ال د  المعھ ي  دريس ف وم بالت ، تق
لفنية ا المعارض  أقامت العديد من  ارة . لفن الخزف،  وط ت الخط ة  لفنان ا ذت  اتخ د  لق
كالھا أش طوح  ة س معالج ي  وان ف األل رى  كال . وأخ األش ى بعض  دت عل اعتم ا  وربم

لنباتية بما تزخر به ا أو  ل  العضوية  دعم وتكم أصبحت ت العناصر  الطبيعة، إن ھذه 
الشكل أصيلة ومتوازنة مع    .التصميم أو الھيئة بحيث تكون ھناك عالقة عضوية 

  

  
  )١٥٩(شكل رقم 

  "تكوين"
  Adriana Benfenutoللفنانة أدريانا بينفينوتو 
  )٨٦-٩٢(سم ٢٥ارتفاع العمل 

  )٨٦صـ، ٢٠٠٠كتالوج بينالي القاھرة الدولي الخامس للخزف (
  

لتنفيذ  ا وتقنيات    : خامات 

تخدمت    اس د  ة وق المختلف ة  يد المعدني ون باألكاس الطين المل ذ ب كل منف الش
ة  الملون يد  وين باألكاس لتل ا تخدمت  اس ا  ر كم المباش ر  الح كيل  التش ة  ة تقني لفنان ا
كل  الش رق  م ح د ت مختلفة وق مستويات  العمل إلظھار  الحفر على سطح  كذلك تقنية 

  .م١٠٠٠في درجة حرارة 

العمل    :توصيف 

نھم    ربط بي ً تم ال ا إلى قسمين رأسي العمل عبارة عن شكل شبه دائري مقسم 
ارز  ميم عضوي ب ه تص ر علي كل يظھ مين والش القس طح  ن س ارز ع م ب مجس بشكل 

المنجنيز والكروموغائر ومطلي    .بأكسيد 
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الفلسفي    :الفكر 

لباحثة    ا اة البحترى  الحي ن  ً م ا تمد ون مس العمل قد يك ة أن  لبيئ ا ن  أو م ة  ري
لفنان توقد تأثر. الطبيعية العمل بسيط  ها العضوية حيث ظھر  التجريدية  بالمدرسة 

لفنية الكثير لتعبيرية وا ا القيم    .مجرد يحمل من 

  

آنا كادانكو  لفنانة    "Ana Cadenko"ا
دائي أو األفريقي من حيث التلخيص لعناصر    الفن الب اثره ب ة ت يظھر في أسلوب الفنان
واالھتمام الشديد بالملمس حيث أثرت الفنانة عملھا بالعديد من المالمس على السطح،  .التكوين

أثيرات سطحية  فقد استغلت الفنانة مميزات الخامة من حيث معالجة السطح كملمس فأحدثت ت
ة وأعطت  دت الھيئ ي أك ة والعرضية الت أثيرات الطولي متنوعة منھا ما كان منتظماً من حيث الت

  .خاصة بما لعبه الضوء من دور في إظھار تلك الخطوط والمالمس القوة والوضوح
  

  
  )١٦٠(شكل رقم 

  آنا كادانكو"رسم على شريحة"
  Ana Cadenkoللفنانة آنا كادانكو 

  )٢٩٥-٩٢(سم ٢٥ارتفاع العمل 
  )٢٩٥، صـ٢٠٠٠كتالوج بينالي القاھرة الدولي الخامس (

  
  

لتنفيذ  ا وتقنيات  المستخدمة    :الخامات 
ة و   ةطين يد ملون ن . أكاس ريحة م ى ش م عل الرس ة  ة تقني لفنان ا تخدمت  اس

المختلفة الملمسية  لتأثيرات  االھتمام با ي . الطين مع  د ف مؤكس و  ي ج ق ف الحري تم 
  .م٩٠٠درجة حرارة 

العمل    :توصيف 
ى    إل ل  وي يمي لعھا العل ض ية  تطيلة رأس مس به  ريحة ش ن ش ارة ع ل عب العم

العمل بالمال لفنانة  ا أثرت  ل االستدارة  العم طح  ى س الرسم عل الخشنة كذلك تم  مس 
  .لشكل يمثل طفل أفريقي بأسلوب تجريدي بدائي

الفلسفي    :الفكر 
فتھا    ً بفلس أثرا مت ل  العم اء  ي فج األفريق ن  لبدائي والف ا لفنانة بالفن  ا تأثرت 

الفن التجريدية كما وتأثرھا بھذا  المدرسة  ً بفكر  متأثرا لفنانة  ا أسلوب    .جاء 
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لفنانة بيني سم   "Penny Smith"يث ا

ام    يا ع ل ترا اس ليد  موا ة١٩٤٧من  الدولي ة  و باألكاديمي ة . ، عض لفنان ا ل  تمي
دي  ول وتح ن فض ة م لفنان ا ره  ا تثي ة وم لعالي ا ارات  ات والمھ لتقني ا تخدام  اس ى  إل
رك  ات تت انطباع ن  ببه م ا تس لم افة  ا، باإلض أعمالھ از  إنج ة  ة وكيفي الخام ة  لطبيع

ً ممي ا ي ل جما  ً المشاھد حسا ً لدى    .زا

  

  
  )١٦١(شكل رقم 

  "تكوين حر"
  Penny Smithللفنانة بيني سميث 

  )٦٦-٩٢(سم، العمل منفذ من الطين البورسلين )٤٠،  ٥٠،  ٦٠(ارتفاع األشكال 
  )٦٦، صـ٢٠٠٠كتالوج بينالي القاھرة الدولي الخامس للخزف (

  
  

لتنفيذ  ا وتقنيات    :الخامات 

ب باس   ي قال ب ف الص ة  ة تقني لفنان ا تخدمت  ليناس البورس ة  م . تخدام طين ت
  .م١٢٥٠الحريق في درجة حرارة بلغت 

العمل    :توصيف 

لين    ين البورس ن الط كلة م مش وال  األط ة  مختلف ع  العمل عبارة عن ثالث قط
ر  كل يعب ي ش غيرة ف ة ص عة وفوھ دة واس منھا شكل عضوي ذو قاع يمثل كل واحد 

منحنية الھ.. عن خطوط عضوية  أغصان شجر يتمايل في    .واءوكأنه 

الفلسفي    :الفكر 

العضوية   التجريدية  للمدرسة  الفلسفي  لفنانة بالفكر  ا   .تأثرت 
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  :نتائج التحليل 

ة    األعمال الخزفي المختارات من  التحليلية لمحتوى بعض  من خالل الدراسة 
فية  الفلس األبعاد  الھامة والتي تمثل  لنقاط  ا ً من  ا لباحثة عدد ا استخلصت  المعاصرة 

األعم لتلك  لتقنية    :ال، وھي كاآلتي وا

الشكل  - ١ التنوع في   :من حيث 

اعتماد  المختارة  النماذج  ى بعض يتضح من خالل  رين عل المعاص زافين  الخ
كال  األش أو  ية  م ھندس ى نظ دة عل األشكال معتم األشكال المجردة سواء ھذه 
ادرھا  ت مص كان كال  أش وية، أو  العض ة  ن الطبيع تلھام م االس المعتمدة على 

أعطى ت... تراثية الخزفية بشكل عامما  لألشكال   ً ً وتنوعا   .طورا

الموضوع  - ٢  :من حيث 

الل  ن خ ق م ر منط م يظھ مون، فل ى مض إل وع  الموض ول  د يتح التجري
ول  ل تح رة ب المعاص ة  ال الخزفي األعم ات  ي ھيئ دي ف لتقلي ا وع  الموض

ى  إل ل  العم وع  كال ذات موض ل أش العم بح  في، فأص ري وفلس مون فك مض
لمفھوم جمالي   ً ا األولىالخزفي تجسيد  .فلسفي بالدرجة 

الخامة  - ٣  :من حيث 

الخامات ولم يقتصر  المعاصرة على العديد من  الخزفية  األعمال  اعتمد بناء 
ال  األعم ي  ات ف الخام ين  ف ب للتولي ان  ل ك ة ب لتقليدي ا ات  الخام د  د ح عن
كيلية  ً تش ا ار قيم ى إثم درة عل ا الق لھ ي  الت ة  المزاوج ن  وع م ة ن الخزفي

دة ت فية جدي ة فلس ات وتعبيري للخام كيلية  التش ائص  الخص ن  ف ع ختل
ة لتقليدي رج  .ا د خ زف ق ال الخ مج ي  ات ف الخام ين  ف ب التولي ذا  ث أن ھ حي

ً فيه محصورا المحدودية الذي كان  الخزفية عن نطاق   .باألشكال 

السطح  - ٤ التشكيل ومعالجة   :من حيث طرق 

ك  لتل كيله  رق تش وع ط زاف أن تتن الخ ى  ً عل ا م لزا ات  الخام وع  لتن ان  ك
ا دةالخام الجدي ادن .. ت  المع ض  تخدم وبع المس اج  الزج كيل  رق تش فط

ة  مختلف ات  م تقني زاف تعل الخ ى  ت عل ا، فرض الك وغيرھ افة كاألس المض
الخامات بعضھا ببعض   .تمكنه من تآلف تلك 

ام للح ب وا التجميع والتركي زاف ...ف الخ بھا  اكتس دة  طلحات جدي مص خ  ال
ه الخز أعمال اج  إنت اء  أثن ا  ام بتطبيقھ ر وق وعه المعاص موض ق  لتحقي ة  في

  .الجمالي

ا  ل بانورام لتكتم رة  ه كثي ذ أوج األشكال تأخ معالجة سطوح  وبالتبعية كانت 
لتعبير ة ... ا كيل والمعالج التش اھر  أحد مظ فالرسم والتصوير والنحت كانت 

 ً ا ى عمق أعط ا  ر مم المعاص زاف  الخ دى  طحية ل كل لالس وعات بش لموض
ً فلسفية وجمالية معاييرا   .يتضمن 
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 :الحجم من حيث  - ٥

ر  المعاص زف  ال الخ مج ة تميز  لبيئي ا ة  الميداني ال  األعم ود بعض  ي بوج الت
لبيئة وتجملھا  ا يط .. تخدم  المح البيئي  المباشرة مع الفراغ  لعالقتھا   ً فنظرا

ام  األحج ى  إل وء  رورة اللج تم ض ذي يح ي ال الشخص اس  المقي ب  ى جان إل
يح الفرالضخمة  ى تت ادين حت المي ذه  اع ھ ب واتس تتناس ي  ة الت اھد ص للمش

ا  ة إدراكھ جار إمكاني األش واء  ا س ة بھ المحيط كال  ا باألش ي عالقتھ ف
ارة كال العم كأش ناعية  الص أو  ة  ات الطبيعي لنبات ذه ... وا ت ھ كان واء  وس

ة  اد العالق إيج ي  زاف ف الخ ح  د نج داريات فق أو ج اد  األبع ة  ال ثالثي األعم
المحيطة بھا لبيئة  أعماله وا   .الناجحة بين عناصر 

  :لتي استخلصتھا الباحثة من تحليل األعمال الخزفية السمات ا

ا    ة تحتويھ لتقني فية وا الفلس مات  الس ن  ة م ة مجموع لباحث ا ت  استخلص د  لق
ذه  تلخص ھ يفھا، ت وتوص ا  م تحليلھ رة ت المعاص ة  الخزفي ال  األعم ن  ة م مجموع

لتالية  ا لنقاط  ا   :السمات في 

الع - ١ ن  رت ع أثم د  ا ق لتكنولوجي م وا العل ين  ة ب المزاوج ات أن  لتقني ا ن  د م دي
الخزفية األعمال  لصياغة  أبعاد فلسفية وجمالية  أضافت   .المستخدمة، 

ر  - ٢ المعاص زف  ال الخ ة بمج المرتبط ات  لتقني واألساليب وا االتجاھات  تنوعت 
الفنية األخرى كالنحت والتصوير   .الخ... والمجاالت 

ع و - ٣ المجتم ي  ة ف لثقافي االجتماعية وا المتغيرات  ين ھناك عالقة وثيقة بين  ب
المعاصرة الخزفية   .اإلنتاجات 

ين  - ٤ لة ب الفاص كيلية  التش دود  الح رة  المعاص ة  ال الخزفي األعم اوزت  تج
المختلفة  التشكيلي  الفن  ي .. مجاالت  الت داف  م األھ ن أھ ذا م ر ھ حيث اعتب

المعاصر ليھا الخزاف  إ  .كان يصبوا 

ة  - ٥ ري عملي فية تث مات فلس اھيم وس اد مف إيج ى  إل ر  المعاص زاف  الخ عى  س
ق إبدا رق حري ة وط متنوع ات  تخدام خام ي واس األدائ لوبه  أس الل  ن خ عه م

التجريبي وتحقق فكره وتعبيره أسلوبه  تتماشى مع   .متطورة 

ى  - ٦ رة عل د قاص م تع ل ث  ر حي المعاص زاف  للخ ة  لفني ة ا ادر الرؤي ددت مص تع
ة  التكنولوجي ورات  اعدت التط س ل  ة ب المرئي ة  للطبيع رية  البص دركات  الم

أخ استحداث مصادر  اف على  ة واكتش ة الدقيق المجھري رى من خالل الرؤية 
البحار المائية في قيعان  الخارجي والكائنات   .الفضاء 

دي  - ٧ ق التجري المنط ى  إل ذاتي  ق ال المنط ن  زاف م الخ ي أداء  ول ف اك تح ھن
التعبيري الخاصة بالخامة والمضمون  الجمالية   .المرتبط بالمفاھيم 

رة باس - ٨ المعاص ة  الخزفي ال  األعم ات  زت خام ا تمي مكوناتھ ي  تحداث ف
  .الخ... وتحضيرھا فاشتملت على صخور ورمال ومعادن ولدائن

  



  
  
  

  الفصل السادس
  

  التطبيقات العملية
  التطبيقات الذاتية للباحثة )١

  )التجربة العملية(التطبيقات الميدانية للطالبات  )٢
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  :التطبيقات الذاتية للباحثة ) ١(

ً خزفية ما    لباحثة بإجراء مجموعة من التطبيقات والتي تمثل أعمال قامت ا

وتكوينات حرة وأشكال مجسمة وجداريات  أشكال  الطبيعة  بين  مستوحاة من 

وتقنيات مختلفة كما تم تلوينھا  ً وبطرق  ا واألشكال العضوية تم تشكيلھا يدوي

الزجاجي وتم حرقھا في  الطالء  باستخدام ألوان البطانات الطينية وألوان تحت 

شفاف وحرقت في درجة حرارة ٩٥٠ºدرجة حرارة  م ثم طبق عليھا طالء زجاجي 

١١٥٠ºل م الخاص با األستديو    .باحثةفي 

أكثر من عنصر    لباحثة كانت تجمع فيھا بين  ا األشكال التي قامت بھا  جميع 

األعمال التي  لباحثة من  ا استفادت  بشكل فلسفي ومضمون فكري معاصر وقد 

 ً ا وتحليلھا مسبق بتوصيفھا    .قامت 
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  )١(عمل رقم 

  

  

  حرخزفي تشكيل 
  

ً ٣٥× سم ارتفاع ٥٥حوالي   :  األبعاد   .سم قطر القاعدة تقريبا

طين أحمر مطبق عليه ألوان البطانات وتم معالجة السطح بتقنية الخدش   :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي والحفر

حيث يجمع بين أكثر من شكل ويحتوي أكثر من  –الشكل مستوحى من الطبيعة   :  التحليل
فالجزء العلوي يمثل طائر ويجمع الجزء السفلي بين نبات الفطر .. معنى

خور التي تزخر بھا البيئة الطبيعية في المملكة وقد أضافت وتكتالت الص
ألوان تتمتع بھا  يالباحثة اللون األزرق الفاتح بدرجاته واللون الطوبي وھ

  .الطبيعة السعودية
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  )٢(عمل رقم 

  

  

  على ھيئة امرأة خزفيتشكيل 

  

ً ٥٠× سم ارتفاع ٣٥حوالي   :  األبعاد   .سم تقريبا

وز نات الحمراء الصفراء عليه بعض الحره ألوان البطاطين أحمر مطبق علي  :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي لمعالجة السطح

الشكل مستوحي من الھيئة األدمية ترتدي رداء يلتف حولھا ليزيدھا حيوية   :  التحليل
وقد تركت الباحثة بعض أجزاء بلون الطين األصلي ولونت أجزاء باللون 

  .وكلھا ألوان مستوحاة من الطبيعةاألصفر واألخضر في بعض األجزاء 
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  )٣(عمل رقم 

  

  

  مستوحى من النباتخزفي تشكيل 

  

ً ٨٥× سم ارتفاع ٦٢حوالي   :  األبعاد   .سم تقريبا

طين أبيض مطبق عليه ألوان بطانات خضراء بدرجات مختلفة كما استخدمت   :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي تقنية الحفر

فالتوالد .. بيعة نذكر المعاني التي يمثلھا قانون الطبيعة عندما نتحدث عن الط  :  التحليل
والتراكب والتوريق ھي عالمات النمو الذي ھو أساس الكون وقد استفادت 

  .من تلك المعاني في ھذا التشكيل الفخاري الباحثة
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  )٤(عمل رقم 

  

  مستوحى من المراكبخزفي تشكيل 

  

ً ٦٥× سم ارتفاع ٥٥حوالي   :  األبعاد   .سم تقريبا

مطبق عليه ألوان البطانات البيضاء والخضراء والزرقاء  أبيضطين   :  الخامة
وطبق عليه  في بناء الشكل الطينيةاستخدمت الباحثة تقنية التشكيل بالحبال 

  .طالء زجاجي

أضافت الھيئة  الباحثةعلى الرغم من أن العمل يمثل موضوع المراكب إال أن   :  التحليل
ء التشكيل ويالحظ ذلك من خالل التجزيعات الخطية النباتية على مراكبھا أثنا

التي تشبه جذوع األشجار ولحاء النخيل وھذا يوضح مدى استفادة الباحثة من 
الطبيعة كما نرى أنھا ال تزال تضيف ألوان الطبيعة إلى أشكالھا لتعطيھا 

  .الحيوية والثراء الفني



 -١٨٦-

  )٥(عمل رقم 

  

  

  مستوحى من الطبيعةخزفي تشكيل 

  

ً ٧٥× سم ارتفاع ٥٥حوالي   :  اداألبع   .سم تقريبا

وطبق  مطبق عليه ألوان البطانات الصفراء والخضراء والزرقاءأبيض طين   :  الخامة
  .عليه طالء زجاجي

ال تزال األشكال النباتية بألوانھا الخضراء الزاھية وتراكيبھا المختلفة ھي   :  التحليل
تى يومنا ھذا إال أن الباحثة المنھل الذي ينھل منه الفنان منذ قديم األزل ح

أضافت بعض التغيرات التي تعطي أبعاداً فلسفية كالحذف والتحوير والتكبير 
  .والتصغير بما يتناسب ورؤية الفنان



 -١٨٧-

  )٦(عمل رقم 

  

  طـائــر

  

ً ٥٠× سم ارتفاع ٥٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

 مشكلھو ملون بألوان البطانات الزرقاء والبيضاء والموف وأبيض طين   :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي بتقنية التشكيل الحر

فالرأس تشبه الطائر الصغير .. العمل يوحي بطائر يمثل أعماراً زمنية مختلفة   :  التحليل
وكذلك المنقار والذيل يشبه ذيل الديك حيث يظھر ذلك من خالل كثافة الريش 

يالت في ترابط وألوانه الجميلة وقد نجحت الباحثة في الجمع بين ھذه التشك
وإيحاء بالحركة واأللوان التي تم استخدامھا مفعمة بالحيوية وتؤكد أنھا 

  .مستوحاة من الطبيعة



 -١٨٨-

  )٧(عمل رقم 

  

  مستوحى من الطبيعة خزفيتكوين 

  

ً ٧٠× سم ارتفاع ٥٢حوالي   :  األبعاد   .سم تقريبا

 لتشكيل الحرمغطى بألوان البطانات وقد استخدمت الباحثة تقنية ا أبيضطين   :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي

تشكيل خزفي يوحي بالعديد من العناصر المستوحاة من الطبيعة مثل القواقع   :  التحليل
كذلك بعض النباتات مثل نبات الصبار الجبلي كما أن الشكل يوحي .. واألسماك

ً بأنه حيوان خرافي برأس كبير وجسم صغير والفراغات الموجودة تزيد  أيضا
  .راء ودرجات ألوان البطانات تعطي الشكل حيويةالشكل ث



 -١٨٩-

  )٨(عمل رقم 

  

  

  

  بيوت إسالميه قديمةعلى ھيئة  شكل خزفي

  

ً ٥٠× سم ارتفاع ٣٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

مغطى بألوان البطانات الزرقاء والخضراء واستخدام تقنية التفريغ  أبيضطين   :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي في أثناء التشكيل

يوحي بالبيوت اإلسالمية القديمة والتي بناء خزفي يشبه التكوينات الصرحية   :  لتحليلا
   .كانت تحتوي علي أعمدة وبھو كبير مما يوحي بفخامة العمارة اإلسالمية

  

  

  



 -١٩٠-

  

  )٩(عمل رقم 

  

  

  تشكيل مجسم

  

ً ٤٠× سم ارتفاع ٤٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

ت استخدمت الباحثة تقنية المسطحات مطبق عليه ألوان البطانا أبيضطين   :  الخامة
  .وطبق عليه طالء زجاجي الطينية في عملية التشكيل

يمثل العمل العالقة بين شكلين ھندسيين يربطھما رباط لين من الحبال   :  التحليل
ً من الرشاقة وإلقاء الوزن النوعي للمكعب نتيجة  المستديرة مما أضفى نوعا

  .الفراغ الناتج بين الشكلين



 -١٩١-

  )١٠(م عمل رق

  

  

  تآلف بين القوقعة والنباتات

  

ً ٤٠× سم ارتفاع ٥٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

طين أبيض واستخدمت الباحثة تقنية التشكيل اليدوي الحر والشكل مغطى   :  الخامة
بألوان تحت الطالء الزجاجي ومطبق عليه طالء زجاجي تم الحريق في درجة 

١١٥٠م.  

قوقعة مع إضافة بعض العناصر النباتية من الطبيعة ھيئة المستوحى من العمل   :  التحليل
بألوانھا الزاھية المتدرجة من األخضر الداكن إلى األخضر الزرعي الزاھي وقد 

كل ذلك في شكل تضاد مع اللون األحمر للقوقعة ويحس  الباحثةوضعت 
  .المشاھد بالتآلف والتوافق بين أجزاء العمل



 -١٩٢-

  )١١(عمل رقم 

  

  

  

  إناء خزفي متعرج

  

  .سم٥٠× سم ٤٥  :  األبعاد

  .م١٠٥٠مطبق عليه طالء زجاجي ملون وتم الحريق في حوالي  أبيضطين   :  الخامة

أستخدمت الباحثة في ھذا الشكل التعرجات المتعدده ليكتسب الشكل اللولبي،   :  التحليل
  .وھو علي ھيئة اآلله التي تتمدد وتنكمش مع إستخدام ألوان متوافقه

  



 -١٩٣-

  

  )١٢(عمل رقم 

  

  كيل خزفي من الطبيعةتش

  

ً ٥٠× سم ٥٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

طين أبيض مطبق عليه ألوان تحت الطالء الزجاجي ومطبق عليه طالء   :  الخامة
  .زجاجي شفاف

شكل مستوحى من الطبيعة مليء بالحيوية واأللوان الدافئة الزاھية والتي   :  التحليل
داء والعمل يمكن استخدامه والتجديدات السو.. تتضاد مع اللون األخضر البارد

  .كنافورة توضع في الحديقة



 -١٩٤-

  

  )١٣(عمل رقم 

  

  

  تشكيل مستوى من الطبيعة

  

ً ٥٠× سم ٥٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

مطبق عليه ألوان البطانات ومغطى بطالء زجاجي شفاف ثم أبيض طين   :  الخامة
  .م١١٥٠الحريق على درجة 

ً فرأس تجمع لعديد من العناصر الطبيعية   :  التحليل ً متألقا مع بعضھا ليشكل عمالً فنيا
السمكة التي تنتھي بقوقعة وسمكة أخرى تلتف معھا واالثنين يحمالن معالجة 
سطحية لونية لحيوانات برية أخرى ويتوسط السمكتين زھرة فجمعت الباحثة 

  .أشكال مختلفة لعناصر قد يصعب أن تجتمع مع بعضھا في مكان واحد



 -١٩٥-

  

  )١٤(عمل رقم 

  

  

  ن خزفي من الطبيعةتكوي

  

ً ٣٥× سم ٤٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

مغطى بألوان تحت الطالء الزجاجي ومطبق عليھا طالء زجاجي  أبيضطين   :  الخامة
  .م١١٥٠محروق في درجة 

لقطة من الطبيعة تجمع بين النباتات والثمار وأوراق األشجار ومالمسھا   :  التحليل
يار العناصر أو األلوان والعمل بتشكيل متوجد ومتعايش سواء كان في اخت

  .يتميز بالوحدة والتآلف والرسوخ



 -١٩٦-

  

  )١٥(عمل رقم 

  

  

  تكوين مستوحى من النباتات الشوكية

  

ً ٤٠× سم ٥٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .طين أبيض مطبق عليه ألوان البطانات ومطبق عليه طالء زجاجي شفاف  :  الخامة

معنى التوالد بداية من القاعدة ذات  تكوين يمثل نبات شوكي ويحوى العمل  :  التحليل
ونجد أن العمل  –اللون البني الداكن الذي يمثل األرض والتي ينبت فيھا النبات 

  .يحوى ألواناً متعددة مفعمة بالحيوية والتلقائية



 -١٩٧-

  

  )١٦(عمل رقم 

  

  

  له مقبضإناء 

  

  .سم١٥× سم ٢٠  :  األبعاد

العنب مغطى بطالء زجاجي  من حبات مستوحاةطين أحمر عليه تشكيالت   :  الخامة
  .أخضر

العمل يحوى أشكال صغيرة على سطحه تشبه حبات العنب متراصة في تناغم   :  التحليل
  .وبأحجام مختلفة



 -١٩٨-

  )١٧(عمل رقم 

  

  

  تشكيل خزفي على ھيئة براد

  

ً ٢٠× سم ٣٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .طين أبيض مغطى بطالء زجاجي أخضر  :  الخامة

ر تقليدي مستوحى من الطبيعة إلى جانب استخدام عناصر شكل براد غي  :  التحليل
ھندسية حجمية ونالحظ حركة إيھامية تصدر نتيجة تعدد خطوط العمل 

  .الزجاجي الطالء ألوان واتجاھاتھا المختلفة وقد نجحت الباحثة في اختيار

  



 -١٩٩-

  )١٨(عمل رقم 

  

  

  

  تكوين خزفي

  

ً ٤٥× سم ٦٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

مغطى بألوان البطانات المختلفة ومطبق عليھا طالء زجاجي  يضأبطين   :  الخامة
  .شفاف

تتوحد فيه عناصر مختلفة من الطبيعة مع بعضھا البعض بشكل فلسفي  عمل  :  التحليل
فظھرت قبضة اليد يخرج من بينھا جذوع رفيعة من األشجار وتدل ھيئة العمل 

  .م فيھاعلى مضمون فلسفي وھي سيطرة اإلنسان على الطبيعة والتحك



 -٢٠٠-

  )١٩(عمل رقم 

  

  )٢٠(عمل رقم 

  

  

  

ً ١٢٠×  ٧٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

مغطى بألوان تحت الطالء الزجاجي ومطبق عليھا طالء زجاجي  أبيضطين   :  الخامة
  .شفاف

من أعمال الباحثة مستوحاة من الطبيعة استخدمت فيھا  خزفية جداريتان  :  التحليل
نھا تشكيالت بارزة وغائرة والعمل عناصر نباتية وھندسية بشكل زخرفي وم

ملون بألوان تحت الطالء الزجاجي ونالحظ العمل مفعم بالحيوية واأللوان 
  .النقية



 -٢٠١-

  )٢١(عمل رقم 

  

  

  تكوين خزفي مستوحى من الطبيعة

  

  .سم٣٥×  ٥٥  :  األبعاد

  .طينة حمراء مطبق عليھا ألوان البطانات وطالء زجاجي  :  الخامة

أن تستوحي من شكل السمكة في عمل شمعدان فوظفت جسم  حاولت الباحثة  :  التحليل
السمكة في عمل الشمعدان كما أنھا شكلت الشمعة من الطينة وھي في حالة 
كونھا مشتعلة ويتساقط على جسمھا قطرات الشمع المنصھر وھناك تضاد 
واضح في الجمع بين ما يعيش في الماء واللھب الناتج من الشمعة أي ھناك 

  .لسفة في ھذا العمل الفنينوعاً من الف



 -٢٠٢-

  )٢٢(عمل رقم 

  

  

  تكوين خزفي

  

ً ٤٠×  ٥٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .طين أحمر ملون بألوان البطانات والطالء الزجاجي  :  الخامة

بالتكنولوجيا ) الزمن(تكوين خزفي يحمل فلسفة خاصة عن عالقة الوقت   :  التحليل
سد سيطرة الحسابات الصناعية فالعمل يعلو الزمن ويعتصره والشكل يج

واألرقام على حياتنا وقد حاولت الباحثة إظھار سمات الخامة التي تستخدمھا 
  .رغم أنھا تعبر عن أشكال جامدة حادة



 -٢٠٣-

  )٢٣(عمل رقم  
  

  
  )أ(

  

  
  )ب( 

  تكوين من الخط العربي أ، ب

  

ً ٥٥×  ٥٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .طينة حمراء مطبق عليھا طالء زجاجي  :  الخامة

ً في استلھام الخزاف المعاصر وقد   :  ليلالتح كان للخط العربي والحروف العربية نصيبا
حاولت الباحثة أن تستلھم من كلمات اللغة العربية وأشكال حروفھا جداريات 

  .مع اتزانمن الحركة اإليھامية خزفية في تكوين بنائي مترابط في حالة 

  



 -٢٠٤-

  )٢٤(عمل رقم 

  

  

  تكوين خزفي بنائي

  

ً ٥٥×  ٦٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .طينة حمراء مطبق عليھا طالء زجاجي ملون  :  الخامة

تكوين خزفي تجريدي مستوحى من األشكال العضوية الغير منتظمة وربما من   :  التحليل
أشكال الحيوانات والعمل يأخذ الھيئة الصرحية ويمكن توظيفه لوضعه في 

  .منزل مثالً  في وسط حديقة) كنافورة(ميدان أو حديقة أو استخدامه 



 -٢٠٥-

  )٢٥(عمل رقم 

  

  

  

  العمارة اإلسالميةجدارية مستوحاة من شكل 

  

ً ٦٥×  ٨٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .والطالء الزجاجي طينة حمراء ملونة بألوان البطانات  :  الخامة

الشكل مستوحى من العمارة اإلسالمية ومآذنھا بشكل بنائي يعطي ثقل للھيئة   :  التحليل
التي تتميز بالترابط واالتزان والحركة اإليھامية في نفس المعمارية للوحة و

  .الوقت



 -٢٠٦-

  )٢٦(عمل رقم 
  

  

  

  شكل المنازل المتجاورةجدارية مستوحاة من 

  

ً ٦٠×  ٩٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .والطالء الزجاجي طينة حمراء ملونة بألوان البطانات  :  الخامة

اه التجريدي الزخرفي والذي يشبه في ھذه الجدارية تميل الباحثة إلى االتج  :  التحليل
االتجاه الوحشي بألوانه الزاھية والتحديد باللون األسود وھذا يدل على 

  .استفادة الباحثة من االتجاھات الفنية المختلفة



 -٢٠٧-

  )٢٧(عمل رقم 

  

  

  جدارية خزفية مستوحاة من الخاليا الحية

  

  

ً ٦٠×  ٩٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .البطانات والطالءات الزجاجية طينة حمراء وألوان  :  الخامة

الجدارية مستوحى عناصرھا من أشكال الخاليا الحية تحت الميكروسكوب   :  التحليل
وعلى الرغم من استخدام عنصر واحد إال أن الباحثة حرصت على التنوع في 

مما أعطى ثراء للجدارية والعمل يتميز ) رأسي أو أفقي(اللون واتجاه الخلية 
  .يباالتجاه التجريد



 -٢٠٨-

  )٢٨(عمل رقم 

  

 

  الطبيعةجدارية خزفية مستوحاة من 

  

  

ً ٦٠×  ٩٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .طينة حمراء وألوان البطانات والطالء الزجاجي  :  الخامة

العناصر الموجودة في الطبيعة مثل خطوط األرض الباحثة  استخدمت  :  التحليل
مع تغير الحجم . ةوتعرجاتھا كذلك أمواج البحر والكائنات البحرية المتعد

  .واأللوان مما أعطى ثراء للعمل وكذلك قيمة جماليةواإلتجاة 



 -٢٠٩-

  )٢٩(عمل رقم  

  

  

  إناء خزفي

  

ً ٤٠×  ٥٠  :  األبعاد   .سم تقريبا

  .والطالءات الزجاجية طينة حمراء وملونة بألوان البطانات  :  الخامة

قوة التعبير وقد اإلناء ذو شكل غير تقليدي مبالغ في حجمه مما أعطى له   :  التحليل
استخدمت الباحثة عنصر السمكة لتعالج به سطح اإلناء وكذلك أضافتھا بشكل 

  .مجسم فوق حافة اإلناء وكأنھا تتطاير من داخله برشاقة

  

  

  



 -٢١٠-

  )٣٠(عمل رقم 

  

  

  جدارية خزفية

  

  

ً ٣٠×  ٤٥  :  األبعاد   .سم تقريبا

ية ومطبق عليھا طالء طين أبيض مطبق عليه ألوان تحت الطالء وأكاسيد معدن  :  الخامة
م وقد استخدمت الباحثة تقنية النحت ١٠٥٠زجاجي شفاف وتم الحريق في 

  .البارز والغائر

الجدارية تحوى مساحات زخرفية لينة وعضوية مستفيدة من الطبيعة وما   :  التحليل
تحويه من أشكال عضوية نباتية من نبات الصبار وقد تم توزيع األلوان 

  .بط يوحي بالحركة والنمووالمساحات بشكل مترا

  

  



 -٢١١-

  

  

   

  

  

  

  

  الميدانية التطبيقات 
  )التجربة العملية للطالبات(

  

  

  )نظري(المنھج الوصفي التحليلي : أوالً 

  )عملي(المنھج التجريبي : ثانياً 

  تطبيق الجانب اإلجرائي: ثالثاً 

  األسلوب اإلحصائي المستخدم: رابعاً 

  



 -٢١٢-

 ً   :ھدف الدراسة التجريبية : أوال

لباحثة على مجموعة من ط   ا لبات اتھدف التجربة العملية التي تقوم بھا 
الفلسفية  األبعاد  البحث وھو أن  أحد فروض  إلى تحقيق  الثانوي  لثاني  ا الصف 
مجال تدريس  منھا في  االستفادة  المعاصر يمكن  لتقنية التي يتميز بھا الخزف  وا

  .الخزف

المستخلصة نتي   السمات  الباحثة إلى  استندت  استخدام المنھج وقد  جة 
لمجموعة من الخزافين  المعاصرة  الخزفية  األعمال  لبعض  الوصفي والتحليلي 
األعمال من  اختيار أعمالھم بناءً على ما تحتويه ھذه  المعاصرين والذي قد تم 

فلسفية يمكن التعرف عليھا ومن ثم حصرھا واالستفادة جمالية وأبعاد  منھا  قيم 
العربية  الثانوي في المملكة  لثاني  لطالبات الصف ا العمرية  وما يتناسب والمرحلة 

خصائص   .السعودية لما تتميز به ھذه المرحلة من 

الھامة التي    الفنية  لتربية  ا أحد مجاالت  لباحثة أن مجال الخزف  ا وترى 
الطالب لثانوية حي اتتسھم في تنمية قدرات ومھارات  ا المرحلة  ث وخاصة في 

األھمية في    :تتحدد ھذه 

أحسن تدريسه باعتباره وسيلة تثقيف  - ١ مجال خصب إن  الخزف  مجال  أن 
وحسي من خالل الخامة والحجم واللون والظالل وسيلة وھو .. بصري 

الطالب المعاصر أن تتكامل شخصيته، فھو وسيلة تعبير عن  فنية تمكن 
القضايا لبيئة والمجتمع وعن  ا المشاعر، وعن  اإلنسانية  التراث وعن 

والتكوينات المبتكرة المؤثرة   .بالرموز 

الوعي والمعرفة والمھارة  - ٢ مجال الخزف في تفتح نوافذ  ويسھم 
واإلحساس والرأي واإلبداع أمام الطالبات والربط بين خبراتھن 
البصرية وخبراتھن الحسية األخرى مما يساعد في تكامل الشخصية 

العلمية لثقافية وتبلور الخبرات   .ا

ً أن ھذهوتف   أيضا الباحثة  التجربة العملية في مجال تدريس الخزف  ترض 
ءً على عدة محاور ترتكز على  لثانوية بنا المرحلة ا منھا الطالب في    :قد يستفيد 

التعبير الفني  - ١ مجال  شخصية المتعلم في  المجال قد يدعم  أن ھذا 
والقوالب  لتقليدية  المؤثرات ا أسلوبه المتميز من  ويحافظ على 

  .ظةالمحفو

الجمالية في مواقعھا  - ٢ بالقيمة  اإلحساس  أن ھذا المجال قد يحفز 
العناصر الطبيعية والمصنوعة والتوفيق بينھا وبين  وتذوقھا من خالل 

 .الجوانب التطبيقية والوظيفية التي يحتاج إليھا في حياته اليومية

الجمالية  - ٣ القيم  مجموعة أخرى من  أن ھذا المجال يلقي الضوء على 
الشكلي والحركة والتوازن تتمثل في  لبناء  األلوان والمالمس وا

األلفة بينھما الفني وازدياد  العمل   .والوحدة التي تربط بين أجزاء 
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الخزف يمثل و   اكتشاف مجال  مساعدة المراھقين على  ً في  ً ھاما عامال
للتجريب  المناسبة  لھم الفرص  لبيئة المحيطة بھم عندما توفر  بما واإلبداع ا

الفنية التي تسھم في ظھور القدرات الخاصة يساعد المراھ الممارسة  ق على 
الطمأنينة واالستقرار النفسي عند المراھقين وتؤكد . عندھم وتساعد على إشاعة 

لتنفيس عن األفكار الضاغطة، وتمتص  التعبير وا لھم فرص  ثقتھم بأنفسھم وتتيح 
مسالمة بناءة تسھم في  الزائدة في صورة   :جانب كبير من الطاقة 

تنمية التذوق الفني وتقدير الجمال عند المراھق بصورة عملية  .١
األفضليات على المستوى  تجريبية تشجع على إبداء الرأي وتحديد 

الموضوعي التحليلي وعلى المستوى  االنطباعي،   .الذاتي 

للذان  .٢ القبول بالعلم والمنطق ا لفنية التي تخاطب  لثقافة ا نشر ا
ل ً ودعوتھم  ا لمشاركة في تلخيص وتحليل يقنعان المراھق فكري

لثقافية بين مصادرھا المختلفة  الكتب أو (ومقارنة النصوص ا
المعارض لنقد والتحليل) المنشورات،  ا  .وتشجيعھم على 

التي تجعل المراھق يقوم بأداء فني  .٣ لتعلم المھارات  إتاحة الفرصة 
اكتسابه للمھارات  ً عن  لتقنية ومعبرا األصول ا ً على  ا معتمد متميز 

 .م في أدوات العمل وطرق األداءوالتحك

موضوع البحث الفرصة أمام المراھق إلظھار أسلوبه ونمطه    حيث يتيح 
لتعبيرية والفلسفية الخزفية  األعمال ا الفني الذي يؤكد شخصيته من خالل 
وتكويناتھا في عالقات  أعماله الرمزية الخاصة  ابتكار  المعاصرة وتشجيعه على 

  .منطلقة غير تقليدية

السابقة  وبناءً    الخصائص  لتعليم على تلك  ا كمجال الخزف في مرحلة 
لثانوي، تتجه الباحثة الستخدام المنھج التجريبي في إجراء  على ) تجربة البحث(ا

السعودية العربية  المملكة  الثاني الثانوي في  الصف    .عينة مختارة من طالبات 
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 ً ا   :اختيار عينة البحث : ثاني

الع - أ اختيار    :ينة عوامل وطريقة 

لثاني الثانوي كعينة عشوائية    الصف ا طالبات  تم اختيار عينة الدراسة من 

  .م٢٠٠٦- ٢٠٠٥والمقيدين بالصف الدراسي 

لألسباب اآلتية    :ويرجع اختيار عينة عشوائية مقصودة 

  لكل المفردات التي يحفل شاملة  أنه قد يصعب على الباحث إجراء دراسة 

لعلم البحث ا البحث، وقد يكتفى  أنھا تحكمھا بھا  ي بعينة تمثل الكل، حيث 

للعمل المالية والطاقة البشرية المھيئة   .اإلمكانيات 

لتمثيل    اختياره بطريقة معينة  إال جزء صغير من الكل يتم  فالعينة ما ھي 

األصلي الشكل  إلى بعض الحقائق عن  الوصول    .الكل بھدف 

أھم المشاكل التي تواج   العينات من  اختيار  ه البحوث وتعتبر مشكلة 

العلمية الميدانية ألنه يتوقف على ھذه العينة كل قياس وكل نتيجة يخرج بھا 

العينة العشوائية البسيطة والتي تتميز . البحث لباحثة على  ھذا وقد وقع اختيار ا

  :بأنھا 

 االختيار دون تمييز متكافئة في   ً إعطاء جميع األفراد فرصا  .تضمن 

 أو ترتيب مع لتقيد بنظام خاص   .ين مقصودعدم ا

الطالبات    االختبار عليھن) طالبة ١٤(ويبلغ عدد  ويرجع .. الالئي تم 

أشرنا إليھا لثانوية لألسباب التي  ا المرحلة  العينة من طالب  عن طبيعة . اختيار 

الفنية في تلك المرحلة والذي  منھج التربية  إلى جانب طبيعة  العمرية،  المرحلة 

  :يتضمن 

اھات المتنوعة من خالل منھج تاريخ دراسة المذاھب الفنية واالتج - ١

  .الفن

مجال الخزف في تلك المرحلة - ٢ التشكيل في   .تنوع طرق 

الفلسفية المقررة - ٣ المواد  مجاالت  الفلسفة كأحد   .دراسة منھج 



 -٢١٥-

 ً ا   :الوصف اإلحصائي للعينة المختارة : ثالث

الطالبات    إلى  ١٥طالبة تتراوح أعمارھم ما بين  ١٤بلغ عدد   ١٦سنة 
إناثسنة وجميع النوع    .ھن من حيث 

ومن حيث البيئة السكنية والمستوى االجتماعي واالقتصادي تجمعن من سكان   
ً  جدةمدينة  وينتمي جميع أفراد العينة إلى مستويات اجتماعية واقتصادية متقاربة تقريبا

  .في مجموعھا

  

 ً   :تحديد أدوات البحث : رابعا

لت   األدوات ا مجموعة من  البحث على  اشتمل  لباحثة في لقد  ا ليھا  إ استندت  ي 
لتالي  النحو ا   :دراستھا التطبيقية والتي جاءت على 

إلى  - أ استطالعية تھدف    :عمل تجربة 

لألعمال الخزفية التي  )١ الطالبات  الخبرة السابقة لدى  التعرف على مستوى 
أبعاد فلسفية وتقنية   .يقتضي احتواءھا على 

والتشكيلية والص )٢ لفنية  عوبات التي تواجھھا التعرف على المشكالت ا
الفنية المعاصرة سواء كانت  األعمال  أثناء عملية نقد وتذوق  الطالبات 

لقيام بعملية الوصف والتحليل أو ا  .إلصدار الحكم 

تحديد ما يقدم للطالبات من وسائل وأعمال وأنواع الممارسات التي  )٣
العمل من  أثناء  معالجة واختيار .. تصميم وتشكيل (يمارسونھا  وطرق 

 ).الخ..وعات موض

لباحثة اآلتي  ا حددت  االستطالعية    :ومن خالل نتائج التجربة 

التجربة )١  .زمن 

لونية  –طينات (الخامات المستخدمة  )٢ زجاجية –أكاسيد   ).طالءات 

األفران وطرق  –أدوات التطبيق  –الدفرات المختلفة للتشكيل (األدوات المعينة  )٣
 ).الحريق

المناسبة )٤  .التقنيات والموضوعات 

البحث مكان )٥   .إجراء 

  :التجربة القبلية العملية  - ب

مراعاة ما يلي   : الموضوع ً مع  ً معاصرا ا ً خزفي   :نفذي شكال

للطالبة  :   االرتفاع   .متروك 

الحصة  :   الزمن   .زمن 
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  .الطين المتاح   :   الخامة

الخشبية والمعدنية  :   األدوات   .أدوات التشكيل الخزفي 

النتائج   .تقييم 

  

  :الوحدة التدريسية ) ة العمليةالتجربة البعدي( - جـ

  :إعداد الوحدة 

اختيار    لباحثة والذي يساھم في نجاح  من خالل االستبيان الذي قامت به ا
ً يسھم في زيادة وعي  ا ً فلسفي ا الخزفية المعاصرة والتي تحوى بعد األعمال 

أو جانب نقد بالقيم الطالبات  سواء في الجانب التشكيلي  مجال الخزف  الفنية في 
األعمال الخزفية وإصدار الحكم عليھاوتذ   .وق 

  :محتويات الوحدة 

 مقدمة الوحدة.  

 أھداف الوحدة. 

  وجدانية –مھارية  –معرفية (أھداف إجرائية  –أھداف عامة.( 

 للوحدة األساسية   .المفاھيم 

 الخامات واألدوات. 

 لفنانين اإليضاحية وأعمال ا  .الوسائل 

 زمن تدريس الوحدة. 

 موضوعاتھاتسلسل دروس الوحدة و. 

 أساليب تقييم الوحدة. 

 

 ً لباحثة بإجراء استبيان  :خامسا لمعرفة خبرات الطالبات ) ١ملحق رقم (قامت ا
االستبيان تبين ما يلي  لتقنية وكانت نتيجة  مجال األبعاد الفلسفية وا   :في 

األسس الفنية والجمالية - ١ الفلسفي الذي يتمثل في  لبعد  = ١٠٠×     ا
٩٢.٨٥.%  

لبع - ٢ الفلسفي ا المستخدمةالذي د    %٧٨.٥٧=  ١٠٠×        تمثله الموضوعات 

الفلسفي  - ٣ لبعد    %٥٠=    ١٠٠×         تمثله التقنيةالذي ا

الفلسفي الذي يمثله اللون - ٤ لبعد    %٨٥.٧١=   ١٠٠×     ا

١٣ 
٤ 

١١  
١٤ 

٧ 
١٤
١٢ 
١٤ 
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  :التعليق على النتائج اإلحصائية 

لتقنية في إضفاء بعد فلسفي عل   الطالبات ما تمثله ا العمل لم تعي  ى 
أثناء .. تعتبر نسبة قليلة % ٥٠حيث أن نسبة . الخزفي لذا سوف تركز الباحثة 

الطالبات على الجانب الفلسفي والتقني في  مع إجراء التطبيقات الميدانية 
الفنية الخزفية   .األعمال 

  

 ً   :التطبيق الميداني للوحدة : سادسا

لت )١ الفلسفي وا قني مع عرض تدرس ثالثة دروس لمحاولة تحقيق البعد 
األعمال التي تحقق ھذا الجانب  .مجموعة من صور 

اكتسبوھا من  )٢ الدرس البعدي والذي يضع فيه الطالب خبراتھم التي 
 .الدروس السابقة

خلطھا مع بعضھا البعض من قبل  )٣ لبعدية بعد  األعمال القبلية وا تحكم 
الطالبات(المحكمين   ).٢ملحق رقم ) (استمارات تحكيم أعمال 

لنت )٤ ا األعمالتحلل  ً من خالل ما تضمنته استمارة تحكيم  ا ئي إحصا  .ائج 

القبلية    الخاصة باالختبارات  لتقييم  ا الباحثة في عملية  استعانت  وقد 
المتخصصين في مجال  مجموعة من  أعمال الطالبات على  لبعدية وعرض  وا
األشكال  لبنود تتصل بجماليات  الفنية من خالل مجموعة من ا الخزف والتربية 

  .ويتسم بھا العمل الخزفي ذو المضمون الفلسفي الخزفية

   ً ا لقبلية والبعدية تمھيد الدرجات الخاصة باألعمال ا لباحثة برصد  ثم قامت ا
لنتائج وقد  ا إلى  البحث والوصول  للمعالجة اإلحصائية بھدف اختبار فروض 

اختبار  لباحثة  ألن  T.Test )٤٢()ت(استخدمت ا لبيانات،  ل اإلحصائية  المعالجة  في 
أو ھ الصغيرة  العينات  للداللة سواء في   ً األسلوب يصلح ألن يتخذ مقياسا ذا 

لتالية  لباحثة المعادلة ا ا استخدمت  ً على ذلك    :الكبيرة وبناءا
  

  =  ت  

  

  

القبلي  ١م  حيث تدل لالختبار  متوسط الدرجات    على 

البعدي  ٢م     لالختبار  متوسط الدرجات    على 

١ع    
ل  ٢   الختبار القبليعلى مربع االنحراف المعياري 

٢ع    
لالختبار البعدي  ٢   على مربع االنحراف المعياري 

الطالبات  ن       عدد 

  ٢م  -  ١م

١ع
٢ع+    ٢

٢  
  ١  - ن  
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عدد 
 الطالبات

مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

  قيمة ت
الفرق في 

صالح 
االختبار 
  البعدي

  ١.٤  ٢٥.٧  ٦٣٠  ١٤  بعدي

١١.٨  

  ١.٤  ٣٠.٦  ٤٢٩  ١٤  قبلي
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  لقبلينماذج من االختبار ا

  



 -٢٢٠-

  

 
)١(   

  
  

  
)٢(  
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األعمال من رقم  لقبلية أن  ا   )١٨) : (١(نرى في التجربة 

  

بأعمال وتشكيالت ع   شوائية دون أي مدلول عن فكرة ما أن الطالبات يقمن 
لنھائية ال تخرج بفكرة محددة عند  ا األعمال  وبالتالي نجد  المنفذ  العمل  وراء 

إلى جوانب متعددة والتي تتمثل في بطاقة .. المتلقي األعمال  وإذا قمنا بتقسيم 
لتقييم   .ا

 ً   :الجانب التقني :أوال

الجانب التقني كانت أقل من المتوسط    وترجع الباحثة ھذه نجد أن درجات 
لألسباب اآلتية    :النتيجة 

  لتقنية التي يتم تدريسھا في المجال التعليمي حيث تتبع ھذه ا األساليب  قلة 
أو طرق  سواء كان ذلك في طريقة التشكيل   ً أيضا التنوع  القلة فقدان 

  .معالجة السطح وكيفية تطبيقھا على أسطح األشكال

 ً ا   :الجانب التعبيري : ثاني

المستخدمة وتالئم ھذه الموضوعات ويتمثل    الموضوعات  ھذا الجانب في 
التعبيري  اتسمت الموضوعات .. والجانب التقني الذي يخدم الجانب  حيث 
  .بالسطحية واتسمت المعالجات السطحية بالزخرفية

 ً ا   :الجانب الفلسفي : ثالث

الفكرة وإظھارھا بشك   إنجاز  الفلسفي والعمق في  األعمال للجانب  ل افتقرت 
  .غير تقليدي
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األعمال من  البعدية في  التجربة    )٣٦ – ١٩(أما في 

لنتائج تضمنت مدى استيعاب فقد    لباحثة مجموعة من ا استخلصت ا

آدائھم  أثناء  لتفكير الفلسفي  ا لألعمال الخزفية وتتلخص ھذه الطالبات لمفھوم 

لنتائج في    :ا

أعمال - ١ مرحلتھم العمرية  أن  فلسفية تخص  احتوت على مضامين  الطالبات 

أعمالھم بش...  االستلھام في  محاور  الخيال أحد  كل عام مما دعم فكان 

التعبيري  .الجانب 

السطحية تميز - ٢ ت بروح الزخرفة واأللوان الزاھية وظھرت أن المعالجات 

فكرة العمل  .طرق تشكيل مختلفة تخدم 

لبيئة الطبيعية  - ٣ ل(كانت ا ً من ) الخ...الجبال  –البحار  –نبات ا ً ھاما مصدرا

الطالبات اقتر المحاكاةبمصادر فكر   .ن في تنفيذه من 

أعمالھن - ٤ والتكنولوجية في  لبيئةالصناعية  ا اتخاذ   .ابتعدت الطالبات عن 

أعمال    ً بين  ً واضحا ا ً نجد أن ھناك فرق ا مع وھكذا إذا جمعنا التجربتين 

المعاصر الطالبات قبل وبعد إطالعھم وت الخزف  حليلھم لألعمال المختارة من 

لالستدالل به على أن كل عمل فني و فكرة ومضمون فلسفي ما  راءهالمقدم إليھم 

منھا نشأته وتطوره حتى يصل إلى شكله النھائي وبالتالي فإن الفرق كان  يستمد 

لبعدية ا صالح التجربة    .في 
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  :نتائج البحث 

لباحثة إلى مجموعة من ا لنتائج والتي تتلخص في  وقد توصلت    :ا

فلسفية وتقنية يتضمنھا الخزف - ١  ً ا د أبعا  .أن ھناك 

الخزف  - ٢ مجال  لتقنية إلثراء  األبعاد الفلسفية وا أنه يمكن االستفادة من ھذه 

الصف الثالث  طالبات  االبتكار والتجريب لدى  التعليمي وتنمية روح 

لثانوي مالحظتھا من خالل  .ا األبعاد يمكن   :وأن ھذه 

 لتتب ومفھومه التعبيري والوظيفيا لحركة تطور الخزف   .ع التاريخي 

  التقنيات المختلفة عبر العصور والتي تنم عن عالقة طردية بين فكر

موضوعي  أو  العصر ومتطلباته التقنية والتي تخدم فكر فلسفي 

 .تعبيري

  مجاالت فنية أخرى التقنيات وتداخلت معه  أن الخزف المعاصر تعدت به 

لن والطباعةكالتصوير وا بمفھوم ... حت  الخ وينم ذلك عن مدى تأثره 

العصر المنفتح على بعضه البعض وتداخل حدوده وثقافاته في ظل 

متصلة ومتقاربة  .العولمة التي تنادي بأن العالم قرية صغيرة 

إال أنھم  - ٣ أعمال الخزافين المعاصرين  العديد من  أن الطبيعة ال تزال تتصدر 

رؤيتھم الفلسفية مع  .ھاأضافوا 

منھل كثير من الخزافين  - ٤ ً عن  الرغم من أن كثير .. تنحي التراث قليال على 

إال أن أبعادھم  ً إللھامھم  اتخذوا التراث وأشكاله مصدرا لباحثين  من ا

معاصر غيرت من ھيئته وأظھرته بشكل   .الفكرية والفلسفية 

الخزفية كلم ي - ٥ األعمال  ً في الظھور من خالل  ً كبيرا للتكنولوجيا حظا ن 

اجتھد الفنان في إظھار تلقائيته ال ً حيث  ا ً فلسفي ا معاصرة والتي تتميز ببعد

 ً محاوال أو طرق حريقه  سطحه  أو معالجة  سواء كان في طريقة تشكيله 

المظاھر  استعراض  أكثر من  لتعبيري  موضوعه الفلسفي وا التركيز على 

لتقنية وتطورھا  .ا
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  :التوصيات 

لباح ا السابقة توصي  لنتائج  ا ءً على    :ثة باآلتي وبنا

طالبات )١( لتقنية على  وا بالقيم الفلسفية  االھتمام بعرض أعمال خزفية تتسم 
أعمالھن  منھن تنفيذ  نطلب  المراحل المختلفة وتعريفھم بھذه القيم قبل أن 

لتعليمية المتاحة ا الوسائل  وذلك من خالل   .الخاصة 

لتقنية في خدمة )٢( بالمجال التجريبي التقني وتسخير ا أھداف االھتمام 
لتعليمي المجال ا اإلنتاج الخزفي في   .فلسفية وابتكارية مما يثري 

الفلسفية وراء ھذا )٣( المعاني  رؤية وعرض التراث بشكل متطور تتضح فيه 
المختلفة في تقنياته  األساليب  مراحله وعرض  اإلنتاج الحضاري في جميع 

الح معاصر يخدم فكر وفلسفة العصر  منھا بشكل  االستفادة   .ديثوكيفية 

مجال الخزف المعاصر )٤( لتعليمية بكل ما ھو متطور في  إثراء الخبرات ا
مھارات فنية وتقنية  المفاھيم الفكرية وإكساب الطالبات  لمواكبة تطور 

 .متطورة
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  :المراجع العربية 

 .، مكتبة مصر، القاھرةفلسفة الفن في الفكر المعاصر:  )١٩٨٨(زكريا ،إبراھيم -١

 .، دار مصر، القاھرةدراسات في الفلسفة المعاصرة: )١٩٨٧( ــــــــــــــــــــ -٢

راھيم -٣ ل ،إب ب ميخائي ديم: )١٩٨٢(نجي ى الق رق األدن ر والش ر ، دار مص ال للنش المق
 .والطباعة، القاھرة

 .، دار المعارف، القاھرةفلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة:  )١٩٨١(محمد، أبو ريان -٤

 .، دار المعارف، القاھرةالفن في عالمنا: )١٩٨٧(بدر الدين ،أبو غازي -٥

 .، مكتبة غريب، القاھرةالفن واإلنسان:  )١٩٧٤(عز الدين،اسماعيل  -٦

 .، دار المعارف، القاھرةفنون الغرب: )١٩٩٢(نعمت ،اسماعيل -٧

 .، دار المعارف، القاھرة١تدھور الحضارة الغربية جـ:  )١٩٩٦(اشبنجلر -٨

 .، دار المعارف، القاھرةإبداع الفن وتذوقه:  )١٩٩٣(محمود ،البسيوني -٩

 .، دار المعارف، القاھرةالفن الحديث:  )١٩٦٥( ـــــــــــــــــــــــــ -١٠

ي -١١ ديث: )١٩٩٧(عفيف،البھنس ن الح ي الف المية ف ة اإلس ي، ، الجمالي اب العرب دار الكت
 .القاھرة

 .، مكتبة المجد، القاھرةمناھج البحث العلمي:  )١٩٨٠(محمد محمود ،الجوھري -١٢

 .، دار الفكر العربي، بيروتفنون التصوير المعاصر: )١٩٨٣ (،إبراھيمالحيدري -١٣

 .، دار الحوار للنشر، سورياالبدائيةأنثولوجيا الفنون : )١٩٨٤( ــــــــــــــــــــــــ -١٤

 .، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرةفلسفة الجمال: )١٩٨٥(عبد الفتاح ،الديدي -١٥

 .، دار النھضة العربية، القاھرةالتكوين في الفنون التشكيلية: )١٩٧٣( ــــــــــــــــــــــــــ -١٦

ـــــــــ -١٧ ات المع:  )١٩٨٥( ــــــــــــــــ فةاالتجاھ ي الفلس رة ف ة اص رية العام ة المص ، الھيئ
 .للكتاب، القاھرة

 .١٩٩٤، مطبعة جامعة حلوان، القاھرة فن الخزف: عبد الغني النبوي ،الشال -١٨

 .، دار المعارف، القاھرةالخزف ومصطلحاته الفنية:  )١٩٦٠( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٩

ـــــــــــ -٢٠ ة: )١٩٨٤( ـــــــــــــــــــــــ ة الفني ن والتربي ي الف طلحات ف ئون مص ادة ش ، عم
 .المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض

 .، مكتبة القاھرة، القاھرة١تعريف ونشأة الخامات جـ: )٢٠٠١(تھاني  ،العادلي -٢١
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اب، دراسات في نقد الفنون الجميلة: )١٩٩٤(مختار ،العطار -٢٢ ة للكت ة المصرية العام ، الھيئ
 .القاھرة

 .، دار الھالل، القاھرةالتفكير الفلسفي فريضة إسالمية:  )١٩٨٨(محمود عباس ،العقاد -٢٣

 .القاھرة دار المعارف ،المناھج بين النظرية والتطبيق:  )١٩٨٩( أحمد حسين ،اللقاني -٢٤

 .دار المعارف،القاھرة،مدخل إلى الفلسفة الجمالية: عبد الفتاح إمام  ،إمام -٢٥

 .،القاھرة ، العدد الثامناعمقالة بمجلة إبد: )١٩٩٨(ھنري ديفيز ،أيكن -٢٦

ار -٢٧ ه ،باك ارة:  )١٩٨٩(أندري ي العم ة اإلسالمية ف رب والحرف التقليدي ة سامي الغ ، ترجم
 .دار المعارف،القاھرة،جرجس

 .، صور نقديةن متحف نيويورك للفن الحديث،المستقبلية: )١٩٦١( جو شوارسي ،بتلور -٢٨

ر،  -٢٩ فبك د يوس ي مص:  )١٩٧٢( محم يراميك ف ناعة الس ور ص ة، رتط ة الثقافي ، المكتب
 .القاھرة

 .، ترجمة فخري خليل، األنجلو المصرية، القاھرةبيكاسو: )١٩٨٢(فيلھم بوك،  -٣٠

ترو -٣١ ف  ،جاس ديد: )١٩٧٨(جوزي ر الس انجي، التفكي ة الخ ا، مؤسس ي لوق ة نظم ، ترجم
 .القاھرة

ن -٣٢ ن  ،حس د حس ر: )١٩٧٢(محم كيلي المعاص ن التش ة للف س التاريخي ر األس ، دار الفك
 .، القاھرةالعربي

 .، دار الفكر العربي، القاھرةاألصول الجمالية للفن الحديث): ١٩٨٩( ــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٣

 .القاھرة نقابة الفنون التشكيلية،،من أعالم الخزف المعاصر: )١٩٨٢(محمد طه ، حسين  -٣٤

 .لسنة ٣٨١٣٢، جريدة األھرام عدد مصطلحات فكرية: )١٩٩١(سامي  ،خشبه -٣٥

 .،٨٦١العدد  (ARTS)مجلة :  )١٩٦٢(أوليفي ،دالون -٣٦

ة: )١٩٧٦(عبده داوود  ،داود -٣٧ ة اآلداب، فن اإلسكندرية في عصر البطالم ، دار طباعة كلي
 .القاھرة

روش -٣٨ تيان ،دي ديم: )١٩٦٩(كرس ري الق ن المص ة الف اس، مؤسس ود النح ة محم ، ترجم
 .العرب، لبنان

ارت -٣٩ فة:  )١٩٧٩(ديك ادئ الفلس ين،مب ان أم ة عثم ر،  ، ترجم ة والنش ة للطباع دار الثقاف
 .القاھرة

 .، ترجمة زكريا إبراھيم، دار النھضة، القاھرةالفن خبرة: )١٩٦٣(جون  ،ديوي -٤٠

 .، ترجمة سامي خشبه، دار الكتاب العربي، القاھرةمعنى الفن: )١٩٨٧(ھربرت ،ريد -٤١



 -٢٣٣-

 .، دار الكتاب العربي، القاھرةتعريف الفن: )١٩٩٧( ـــــــــــــــــ -٤٢

دان -٤٣ عيد ،زي د س في): ١٩٩٩(محم ر الفلس ة التفكي ة،تنمي ات تربوي فير دراس ،دار س
 .١٩٨،١٩٧،القاھرة صللنشر

انتيانا -٤٤ ورج  ،س ال: )١٩٧٢(ج اس بالجم و اإلحس دوي، اإلنجل طفى ب د مص ة محم ، ترجم
 .المصرية، القاھرة

 .،القاھرة ، دار اإليمانالفلسفة الحديثة: )١٩٩١(محمد،سبيال  -٤٥

ميث -٤٦ ويس ،س ذ :  )١٩٩٧(إدوار ل ة من ات الفني ق، ١٩٤٥الحرك رف رفي ة أش ، ترجم
 .المجلس األعلى للثقافة، القاھرة

ب،فؤاد  -٤٧ و حط ال و أب ادق، أم وي):١٩٩٦(ص نفس الترب م ال ـ)عل و ٥ط ،األنجل
 .ھرةاالمصرية،الق

 .، مكتبة تحقيق مصر، القاھرةتدريس العلوم الفلسفية: )١٩٨٤(عبد المجيد ،عبد الرحيم -٤٨

 .دار المعارف،القاھرة، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة: )١٩٨٤(مجاھد  ،عبد المنعم -٤٩

 .، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريةالقيم الجمالية: )١٩٩٦(محمد  ،عزيز -٥٠

 .، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريةدور الفن في التغير الثقافي: )١٩٩٦( ـــــــــــــــــ -٥١

 .، مطبعة نصر اإلسالم، القاھرةن التشكيليحوار الطبيعة في الف: )١٩٩٠( ـــــــــــــــــ -٥٢

 .، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرةحوار مع الطبيعة: )١٩٨٧(محمد،عفيفي  -٥٣

 .، مكتبة األنجلو المصرية، القاھرة٢علم الخزف جـ:  )١٩٦٤(محمد عالم ،عالم -٥٤

 .، بغدادندوة بدار القيروان: )١٩٨٦(أحمد  ،فكري -٥٥

 .، دار نشر كلية اآلداب، جامعة بغدادمساجد القاھرة ومدارسھا :)١٩٨٦( ــــــــــــــــ -٥٦

  .، األنجلو المصرية، القاھرةالجمال والفن: )١٩٨٤(ماھر ،كامل -٥٧

 .، ترجمة فخري خليل، مطابع القاھرةاألشكال األولية للحياة الدينية:  )١٩٨١(دور ،كايين -٥٨

 .لوم، الكويت، ترجمة محمد حسين غالنظرية اإلجتماعية ) :١٩٩٩(كريب،أيان -٥٩

، القاھرةلمحات من الدراسات المصرية القديمة: )١٩٨٤(باھور، لبيب -٦٠  .، دار العارفين با

ارد -٦١ اك ،لينھ ن: )١٩٩٤( ج كل الف ة ش ن وأزم ة الف الي أزم ة لبين ة الموازي دوة الدولي ، الن
 .القاھرة الدولي الخامس

اثيور -٦٢ ـ ،م ام ھ ا:  )١٩٩٥ (.ولي ي الجيولوجي ا ھ ار رم ة مخت ة ، ترجم د، الھيئ مي ناش س
 .المصرية العامة للكتاب، القاھرة
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ود -٦٣ دي ،محم د حم ن: )١٩٩٣(أحم ا وراء الف اب، م ة للكت رية العام ة المص ، دار النھض
 .القاھرة

 .، األنجلو المصرية، القاھرةفلسفة وفن: )١٩٧٨(زكي نجيب  ،محمود -٦٤

 .القاھرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،فلسفة الجمال:  )١٩٨٣(أميرة حلمي ،مطر -٦٥

 .، الكويتالفن البدائي:  )١٩٨٢(أشيلي ،مونتياغو -٦٦

ونرو -٦٧ ـ: )١٩٧٢(توماس  ،م ون ج ة ٢التطور في الفن و دره، الھيئ ي أب د عل ة محم ، ترجم
 .المصرية العامة للكتاب، القاھرة

ل -٦٨ ر  ،نافي ريالية: )١٩٢٥(بي ات الس ائص الجمالي دة خص ال بجري ورة (، مق الث
 .،القاھرة)السريالية

 .القاھرة،، مطابع الجامعةالتعبير عن الحياة في الفن: )١٩٨٥( .نيتشه ف -٦٩

املتون -٧٠ وجي المصور: )١٩٩٩(. د. و ،ھ د فتحي عوض هللا، المعجم الجيول ة محم ، ترجم
 .الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة

 .، دار الثقافة الجديدة، القاھرةالمعجم الفلسفي: )١٩٩٧(مراد وآخرون ،وھبه  -٧١

ة صناعة الخزف: )١٩٨٩(جون ،ويكرسون -٧٢ داوي، دار الشئون الثقافي ة ھاشم الھن ، ترجم
 .العامة، بغداد

 .، الھيئة المصرية للكتاب، القاھرة ،)ثالثالطريق ال(العولمة ):١٩٩٩(ياسين، السيد  -٧٣

 .، دار المعارف، القاھرةالقيم التشكيلية قبل وبعد التعبيرية:  )١٩٩٣( مصطفى،يحي  -٧٤
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  :الرسائل العلمية 

ت حسن ،ويفيالس -٧٥ ار : ")١٩٩٦(مرف ديث البتك ات الخزف الح ات وتقني تخدام جمالي اس
 .، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان"أشكال خزفية

يد -٧٦ يد  ،الس د الس زف : ")١٩٧١(محم ي الخ تخدمة ف رية المس ات المص ات والطين الخام
ة، ، رسالة ما"واستغاللھا في مجال التعليم العام ة الفني ة التربي ر منشورة، كلي جستير غي

 .جامعة حلوان

ا : ")١٩٧٦( ـــــــــــــــــــــــــــ -٧٧ ة وتطبيقھ ة من الخامات المحلي استخدام طالءات زجاجي
ة "على بعض الطينات واإلفادة منھا في مجال التعليم ر منشورة، كلي وراه غي ، رسالة دكت

 .التربية الفنية، جامعة حلوان

ا الفني : ")١٩٨٧(ا محمود النبويمھ ،الشال -٧٨ ة في تراثن ة والخزفي ال الفخاري لعب األطف
، رسالة دكتوراه غير منشورة، "واإلفادة منھا في مجال تعليم الخزف بكلية التربية الفنية

 .كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

ة منھا عيوب الطالء الزجاجي وإمكانية االستفاد: ")٢٠٠٣(محسن عبد اللطيف ،الغندور -٧٩
ر منشورة، "في إثراء سطوح األشكال الخزفية لطالب التربية الفنية وراه غي ، رسالة دكت

 .كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس

ه -٨٠ ر ،رحم مير مني زف : ")٢٠٠٤(س ن الخ ي ف ق ف ر والتطبي ين التعبي داع ب فة اإلب فلس
رن ال ة، "عشريناألوروبي خالل الق ون الجميل ة الفن ر منشورة، كلي وراه غي ، رسالة دكت

 .جامعة حلوان

ول -٨١ زه ،زغل امه حم زف المصري : ")٢٠٠١(أس ي الخ ا ف ة وتقنياتھ ة التجريدي التعبيري
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان"المعاصر

د جالل  ،شحاته -٨٢ ة في ا: ")١٩٩٦(محم ة الجمالي يالقيم وراه "لنحت الخزف ، رسالة دكت
 .غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان

راھيم  ،طريف -٨٣ ادة : ")١٩٨٣(فتحية إب ة واإلف ة ملون ى عجائن طيني ة الحصول عل إمكاني
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان"منھا في مجال الخزف

ه -٨٤ ه  ،ط ف ط أث: ")١٩٨٩(يوس كل الت ى الش ة عل ات اليدوي رات التقني الي لمتغي ير الجم
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان"الخزفي

وزي ،عبد الظاھر -٨٥ اني ف راء الشكل الخزفي : ")٢٠٠٤(أم ى إث ره عل ون وأث ات الل جمالي
  .ان، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلو"المعاصر

ر ،عثمان -٨٦ و بك دريس : ")١٩٧٨(محروس أب ا في ت ادة منھ سمات الخزف الحديث واإلف
ة ة الفني م التربي ة "الخزف لمعل ة، جامع ة الفني ة التربي ورة، كلي ر منش وراه غي الة دكت ، رس

 .حلوان
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د  ،محمود -٨٧ ا في تحديث المفھوم : ")١٩٩٩(محمد محم ة وأثرھ ة الحديث االتجاھات الفني
ة، "ية التربية الفنيةالخزفي لدى طالب كل ة الفني ة التربي ر منشورة، كلي وراه غي ، رسالة دكت

 .جامعة حلوان

واإلفادة  ١٧، ١٦سمات الخزف اإلسالمي في القرنين : ")١٩٩٥(مؤمنة محمد  ،ممدوح -٨٨
ة ة "منھا في مجال التربية الفني ة، جامع ة الفني ة التربي ر منشورة، كلي ، رسالة ماجستير غي

 .حلوان

دين -٨٩ ور ال دھ ،ن ر: ")٢٠٠٠(ن زف المعاص ة للخ ة والتقني مات التعبيري الة "الس ، رس
 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

ـ ــــــ -٩٠ ي : " )٢٠٠٤(ـــــــــــــ راء السطح الخزف ة إلث استحداث أساليب ومعالجات حراري
 ً  .ة حلوان، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامع"جماليا
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 :القواميس 

 .، المجلد الخامس، المطبعة األميرية، القاھرة)١٩٧٣(المجمع اللغوي -٩١

 .١٩٨١قاموس أكسفورد لفن القرن العشرين، نيويورك  -٩٢

 .، منير البعلبكي، دار القلم للمالمين، بيروت)١٩٩٤(قاموس المورد -٩٣

 :المعارض والمتاحف 

 

 .، إميليا بيلز)١٩٩٤(عمال الصغيرةبينالي السيراميك الثالث لأل -٩٤

 .، القاھرة)١٩٩٤(بينالي القاھرة الدولي الثاني للخزف -٩٥

 .، القاھرة)١٩٩٦(بينالي القاھرة الدولي الرابع للخزف -٩٦

 .، القاھرة)١٩٩٨(بينالي القاھرة الدولي الخامس للخزف -٩٧

 .، نادي التجديف، طلخا، المنصورة)١٩٧٦(معرض الفنون التشكيلية -٩٨

 .، بكال الجواي، أورجواي)١٩٩٣(ليالمعرض المح -٩٩

 .، بمدينة يورديا)١٩٩٦(المعرض الثامن للخزف -١٠٠

 .١٩٩٥) معرض الرؤية الطبيعية للفن(المھرجان الثالث عشر لمدينة فاينزا اإليطالية  -١٠١

 .، بدار األوبرا المصرية، القاھرة)١٩٩٦(المعرض الكوري األول -١٠٢

 .متحف محمد محمود خليل وحرمه بالقاھرة -١٠٣

 .الحديث بالقاھرة متحف الفن -١٠٤

 .١٩٩٨، العدد الثامن، القاھرة )١٩٩٦(مجلة إبداع -١٠٥
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  )١(رقم  استمارة

  في العمل الفني تقييم خبرات الطالبات 
  

  :اسم الطالبة             :المدرسة 

  :التاريخ             :الفصل 

  

  عزيزتي الطالبة

يهدف هذا االستبيان إلى قياس اتجاهات المرحلة الثانوية نحو استيعاب األبعاد الفلسفية التي   

  .جه على األغراض العلمية البحثية فقطوسوف تقتصر نتائ.. يحويها العمل الخزفي المعاصر 

عبارات، وكل عبارة من هذه العبارات تمثل موقف ) ١٠(ويحتوى هذا االستبيان   

  .الطالبات تجاه مفهوم البعد الفلسفي داخل العمل الخزفي

  أو) (والمطلوب منك أن تبدي رأيك الخاص في العبارات من خالل وضع عالمة   

العبارات ووجودها داخل العمل الخزفي وقبل أن تبدئي في اإلجابة عن مدى إدراكك لمعاني ) ×(

  .الرجاء قراءة التعليمات اآلتية جيداً

  .ال تتركي عبارة دون أن تبدي رأيك فيها )١

 .ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة )٢

 .ال يوجد زمن محدد لالنتهاء من اإلجابة )٣

  .الجزاء، واهللا وحده هو الموفق والمعين وفي النهاية ال أملك إال أن أقول جزاكم اهللا عني خير

  الباحثة                      

  أمل محمد شبلي                
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  بطاقة تقييم خبرات الطالبات

العبارات التي تحوى مالمح األبعاد 
  الفلسفية داخل العمل الخزفي

إدراك معنى 
  العبارة

ال إدراك 
  معنى العبارة

عبري عن مفهومك 
  للعبارة بشكل آخر

  :الفلسفي داخل العمل الخزفييعني البعد 

 :أن يحتوي األسس الفنية والجمالية )١

 ) الوحدة  –االتزان  –اإليقاع– 
 ).النسبة والتناسب

 ) الغموض –التنوع.(  

 :أن يحتوي موضوعات  )٢

 إنسانية واجتماعية. 

 تجريدية من الطبيعة. 

 تحليالت من التراث. 

أن تمثل التقنية جانب من جوانب )٣
 :البعد الفلسفي وتؤكده 

 طرق التشكيل. 

 طرق معالجة السطح. 

 طرق الحريق. 

 التوليف والتجريب. 

للون بعد فلسفي لما يحتويه اللون )٤
من قيم تعبيرية على سطح العمل

  .الخزفي
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  ) ٢(رقم استمارة 

  تحكيم األعمال
  

  /السيد األستاذ الدكتور

  تحية طيبة وبعد

          أمل محمد شبلي /تقوم الباحثة

ببحث استكماالً للحصول على درجة الدكتوراه في مجال التربية الفنية تخصص خزف   

األبعاد الفلسفية والتقنية في الخزف المعاصر واالستفادة منها في مجال التربية "تحت عنوان 

  ."الفنية

وللتحقق من صحة األهداف المرجوة من التجربة البحثية قامت الباحثة بوضع عدة   

وذلك .. ى أداء الطالبات من خالل اإلنتاج الخزفي لهن قبل التجربة وبعدها معايير للحكم عل

لمعرفة مدى تحسن آدائهن الفكري وتضمنه بعض القيم الفلسفية المستفادة من األبعاد الفلسفية 

والتقنية للخزف المعاصر والتي تم استخالصها من تحليل أعمال مختارة لخزافين معاصرين 

  .فلسفية وتقنيةتتسم أعمالهم بأبعاد 

فالرجاء من سيادتكم معاونة الباحثة في تحكيم األعمال من خالل البطاقة المرفقة بهذه   

  .االستمارة

  .هذا ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم،،،  

  

  الباحثة                      

    أمل محمد شبلي                       
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يتسم العمل ببعد فلسفي من 
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١ (

فكرة العمل 
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مو

(  

٢ (
طريقة التشكيل
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معالجة السطح
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اللون
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الوحدات الزخرفية المستخدمة
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رجاء إعطاء كل بند درجة من 

١٠
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  ملخص البحث

  األبعاد الفلسفية والتقنية في الخزف المعاصر

  واالستفادة منھا في مجال التربية الفنية

  

لباحثة استخالص فصول  ستةالرسالة على ھذه اشتملت    ا حاولت فيھا 
منھا في مجال  الخزف المعاصر ومحاولة اإلفادة  لتقنية في  األبعاد الفلسفية وا

الفنيالخزف التعليمي في الترب   .يةة 

الفروض    البحث وحددت بعض  لباحثة لفكرة مشروع  لبداية تعرضت ا ا وفي 
للخزف المعاصر يمكن أن تسھم  لتقنية  األبعاد الفلسفية وا مؤكدة على أن دراسة 
لتعليم كما  ا لألعمال الخزفية للطالبات في مجال  االبتكاري  الجانب  في إثراء 

داللة إحصائية بين ا الختبار القبلي والبعدي توقعت أن تكون ھناك فروق ذات 
البعدي االختبار    .لصالح 

  

  :كما حددت دراستھا في عدة نقاط 

حصلت عليھا    لتعريفات التي  ا البعد الفلسفي من خالل  لمعنى  فقد تعرضت 
القواميس والموسوعات وكذلك من خالل تعريف رواد الفلسفة وكذلك رواد  من 

الفلسفي في ا. الفن لبعد  ا ً التتبع كما تعرضت لمراحل تطور  لعمل الفني وأيضا
 ً لبدائية مرورا العصور ا العمل الخزفي منذ فخاريات  للبعد الفلسفي في  لتاريخي  ا
والروماني كذلك حاولت  اإلغريقي  القديم وكذلك الخزف  بالخزف في الفن المصري 
اإلسالمي بما يحويه من فلسفات تثري البحث وفي نھاية  لباحثة التعرض للخزف  ا

لثاني تع الذين تأثروا الفصل ا لفنانين  أعمال بعض ا لباحثة لمختارات من  ا رضت 
المختلفة الحضارات    .بفنون 

المصادر الفكرية إلنتاج    حاولت الباحثة أن تتعرض ألھم  الفصل الثالث  وفي 
الطبيعة كمصدر  اإللھام ومن أھمھا  معاصر له بعد فلسفي محددة مصادر  خزف 

الفنية والفلسفية    .للعناصر الطبيعيةإللھام الفنان والرؤية 
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ً يحاول    ً ھاما الخزفي باعتباره مصدرا يستلھم أن كما تعرضت للتراث الفني 
المعاصر  محاولة بيان تأثر الخزف  منه الفنان ويستفيد من خبرات السابقين مع 

القديمة   .بفلسفة فنون الحضارات 

   ً ا ً فكري لفنية الحديثة باعتبارھا مصدرا لباحثة للمدارس ا كذلك تعرضت ا
الذين ف الخزافين  المعاصر كما تعرضت لمختارات من أعمال بعض  للخزف   ً ا لسفي

الفنية الخزفية أعمالھم    .تأثروا بفلسفة بعض ھذه المدارس في 

التشكيل    الرسالة ألھم تقنيات  الرابع من  الفصل  لباحثة في  ا وقد تعرضت 
بالحبال الطينية والتشكي كالتشكيل بالضغط الحر وكذلك التشكيل  ل الخزفي 

الصب في  التشكيل على عجلة الخزاف وكذلك تقنية   ً بالمسطحات الطينية وأيضا
الجص األدوات واألجھزة المستخدمة في عمليات التشكيل . ةيالقوالب  كذلك 

السطح الخزفي  معالجة  لتقنيات  لباحثة أن تتعرض في بحثھا  والحريق كما رأت ا
وخام الطالءات الزجاجية  ً وكذلك  ا ي ل المستخدمة كما رأت إلثراء الشكل جما اتھا 

األشكال  إثراء سطوح  الطالءات الزجاجية في  عيوب  أنه يمكن االستفادة من بعض 
 ً ا ي ل   .الخزفية جما

أعمال    مختارة من  لباحثة لمجموعة  أما في الفصل الخامس فقد تعرضت ا
وتقنية وقامت  مضامين فلسفية  أعمالھم  الفنانين المعاصرين التي تتضمن 
لتقنية بھا لالستفادة منھا  الفلسفية وا األبعاد  وتحليلھا الستخراج أھم  بتصنيفھا 

التربية الفنية الخزف في  مجال تدريس  الشكل وذلك من حيث ا. في  لتنوع في 
أو معتمدة على  ھندسية  الطبيعة العضوية أو  االستلھامسواء كانت أشكال  من 

لم يظھر الموضوع . أشكال مصادرھا تراثية الموضوع حيث  ً من حيث  وأيضا
إلى أشكال ذات مضمون  المعاصرة بل تحول  لتقليدي في ھيئات األعمال الخزفية  ا

اعتمد الخزاف المعاصر. فكري وفلسفي على العديد من الخامات ولم يقتصر  كما 
التشكيل  وكان لھذا التنوع في الخامات أن تتنوع طرق  لتقليدية  على الخامات ا
الخزاف المعاصر  اكتسبھا  مصطلحات جديدة  ً فالتجميع والتركيب واللحام  أيضا

األشكال تأخذ وج معالجة سطوح  بانوراما العملووبالتبعية كانت  لتكتمل    .ه كثيرة 

ً من   األعمال  أيضا مجال الخزف المعاصر ببعض  العمل فقد تميز  حيث حجم 
لبيئة وتجملھا وسواء كانت ھذه األعمال ثالثية  لبيئية التي تخدم ا الميدانية ا
لناجحة بين عناصر  إيجاد العالقة ا الخزاف في  أو جداريات فقد نجح  األبعاد 

لبيئة المحيطة بھا   .أعماله وا

بعمل تطبيقات ذاتية ألعمال فنية خزفية  وفي الفصل السادس قامت الباحثة  
لألبعاد  الذي خرجت به من دراستھا  حاولت فيھا تحقيق البعد الفلسفي والتقني 

لتقنية لألعمال الخزفية لفنانين معاصرين   .الفلسفية وا
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لثانوية    ا المرحلة  طالبات  بتطبيق ميداني على  لباحثة  ا بعد ذلك قامت 
ل أحد فروض البحث وا الفلسفية لمحاولة تحقيق  ذي ينص على أن دراسة األبعاد 

االبتكاري لألعمال  الجانب  للخزف المعاصر يمكن أن تسھم في إثراء  لتقنية  وا
للطالبات   .الخزفية 

لثانوية وقامت الباحثة    ا طالبات المرحلة  فتم اختيار عينة عشوائية من 
معاصر وقامت الط للطالبات فطلبت منھم تشكيل خزفي  البات بتقديم اختبار قبلي 

الدروس  مجموعة من  الباحثة بتدريس  منھن ثم بعد ذلك قامت  بتنفيذ ما طلب 
األعمال الخزفية وعرضت مجموعة من  الفلسفية والتقنية في  للجوانب  متعرضة 

الخزافين لمجموعة من  اختبار بعدي . األعمال الخزفية  وفي نھاية الخطة تم عمل 
األعمال وعرضھا  مجموعة للطالبات وتم جمع  مجال التربية على  الخبراء في  من 

األشكال  األعمال من خالل مجموعة من البنود تتصل بجماليات  لتحكم  الفنية 
المضمون الفلسفي ويتسم بھا العمل الفني الخزفي ذو    .الخزفية 

لقبلية والبعدية   الدرجات الخاصة باألعمال ا  بعد ذلك قامت الباحثة برصد 
اإلحصائية بھ المعالجة  ً إلجراء  ا اختبار فروض البحثتمھيد وكانت الفروق . دف 

صالح االختبار البعدي   .في 

استيعاب    ً مدى  أيضا لباحثة مجموعة من النتائج تضمنت  استخلصت ا وقد 
لفنية كما قدمت مجموعة  أثناء أدائھم لألعمال ا الطالبات لمفھوم التفكير الفلسفي 

التربي مجال     .ة الفنيةمن التوصيات التي يمكن أن تساعد الباحثين وتثري 

  



Summary of the Research 
 

Technological and Philosophical Dimensions of Modern 
Ceramic and its benefits in Art Education Field 

 
This dissertation consists of six chapters in which the researcher 

explains the technological and philosophical dimensions of contemporary 

ceramic and how to benefit from them in teaching ceramic in Art Education 

field. In the beginning, the researcher presents the idea of this study and 

propose some hypotheses assuring that studying the technological and 

philosophical dimensions of contemporary ceramic can assist in enriching 

student's ceramic works creation, in the field of education. It is anticipated 

that there are statistically significant differences between pre- and post..tests 

in favour of post-test. 

 

The study is defined as follows: 

It demonstrates the meaning of philosophical dimension through definitions 

from dictionaries and encyclopedias as well as from early philosopher and 

artists. It deals with philosophical dimension development stages in art 

works and philosophical dimension historical stages in ceramic works since 

early stages potteries through ancient Egyptian ceramic and Greek and 

Roman ceramic. 

  

It deals also with Islamic ceramic with its philosophies that enrich 

this research. In the end of chapter two there are work selections of some 

artists affected by arts of different civilizations and cultures.  

 

Chapter three presents the most important intellectual resources of 

producing contemporary ceramic with philosophical dimension. It defines 

the important inspiration resources especially the nature that gives the artist 

his inspiration and the artistic and philosophical vision for nature's 



elements. It states the ceramic artistic heritage as an important resource 

from which the artist inspires and benefits from previous experiences. It 

indicates how modem ceramic is affected by arts of ancient cultures and 

modem artistic movements as a philosophical and intellectual resource for 

modern ceramic. It introduces selections of some ceramists' works affected 

by the philosophies of some of these movements in their ceramic artistic 

works. 
 

Chapter four explains the important techniques for ceramic formation 

such as liberal pressure, clay ropes, clay surfaces, potter wheel and casting 

in plaster moulds. It introduces tools and equipment used in formation 

processes and firing. It demonstrates also techniques of treating ceramic 

surface to enrich the form aesthetically, glazing with its materials and how 

to benefit from defects of glazing in order to enrich surfaces of ceramic 

forms aesthetically. 
 

Chapter five presents selected collections of modem artists that 

contain technological and philosophical contents. It classifies and analyzes 

these works to deduce the most important technological and philosophical 

dimensions so as to be useful in teaching. ceramics in art education field 

concerning variety of forms whether geometric shapes, organic natural 

forms or shapes from the heritage. It deals also with the subject matter 

where there is no traditional subject in contemporary ceramic works but it 

transforms into forms of philosophical and intellectual contents. Also, the 

modem ceramicist depends on many materials and does not confine to 

traditional materials. 

This variety leads to variety in formation methods where assembling, 

constructing and welding become new terms acquired by the modem 

ceramist and consequently the treatment of forms surfaces takes new and 

many appearances so that the work panorama becomes complete. 



Furthermore, modern ceramic is distinguished concerning the size & the 

work by environmental and field works which can beautify and be in the 

service of the environment whether these works are three-dimensional ones 

or murals. The ceramicist succeeds in finding a suitable relation between 

his work's elements and its environments. 

The researcher presents in chapter six some of her own applications 

of artistic ceramic works in which she tries to achieve the technological and 

philosophical dimension which she deduces from her studying of 

technological and philosophical dimensions of ceramic works of modern 

artists. Then, she applies field study on female students in secondary stage 

so as to assure one of the research hypotheses which states that studying 

technological and philosophical dimensions of modem ceramic can 

participate in enriching the creative aspect for these students in their 

ceramic works. 

A random sample of these secondary female students was chosen. 

They had a pre-test in which they were asked to form new ceramic works. 

Then, the researcher thought them lessons containing technological and 

philosophical dimension in ceramics and demonstrates some artists' 

ceramic works. In the end, these students had a post-test where they were 

asked to form new ceramic works. Their works of pre- and post-tests were 

showed to be judged by experts of art education according to some articles 

of ceramics aesthetics and ceramic art work of philosophical content. She 

collects the scores of pre- and post-works in order to make the statistical 

process aiming to test the hypotheses of the research. There were 

significant differences in favour of the post-test. 
 

She deduces a group of results which also contain how the female 

students understand the concept of philosophical thinking during their 

performing art works. She suggested also a group of recommendations 

which can be of great assistance and enrich the field of art education. 



ABSTRACT 

Philosophical and Technical Dimensions in Contemporary 
Ceramics, and its benefits in the Area of Art Education 

 

 The present study examines the technical and philosophical aspects 

emanating prominence from being the under pinning of the educational 

construct generally as they cover the artistic activities provided for the 

student throughout the secondary school education. 

 The researcher developed certain objectives that rely heavily on the 

use of ceramics along with other art-related disciplines, assumed to play a 

major role in the development of skills for the production of innovative 

work based on contemplation of nature. A major part of the study seeks to 

reformulate the educational goals that would enable the teacher to reach an 

integrated vision thus refining personality and improving behavior. 

 To this end, the researcher developed six hypotheses organized into 

the six chapters making up the present study as follows: 

 Include the introduction, definition of certain philosophical concepts, 

showing the thinking resources, how to benefit from the plastic techniques, 

handling the ceramic structure, the firing methods in the area of ceramic 

teaching, collection by contemporary ceramics, analyzing and describing 

such creations to be used as models to form contemporary vision. 

 The researcher cited evidence to show ways to utilize such 

applications in art work provided by her personally along with creations by 

female students in a before and after analysis thus reaching the results and 

recommendations of the study. 
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